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The understatement of 1959 ... 
It is, of course, regrettable that 

the German people allowed them
selves to be so deceived by Hitler. 
-Herr A/fried Krupp. 

. .. and look who 's talking ! 

tutions and streets in towns and cities bear 
their names. This is not to say that the 
urge to perpetuate a name is the decisive, 
or even the main, factor underlying the 
remarkable efforts of wealthy American, as 
well as British and Commonwealth, Jews. 
The Diaspora J ews who provide the funds, 
big and small, are no less eager to give 
than are the Israelis to take. 

1 met here Mrs. Charles Hymes, Presi
dent of the National Council of Jewish 
women in the States, a charming lady who 
is a social worker, writer and educational
ist. She told me their organisation is " not 
a Zionist body" but devoted to social ser
vice and education in the States. How
ever, these " non-Zionist" ladies have for 
the last 12 years sponsored the Dewey 
School of Education at the Hebrew Uni
ver ity and 103 ful'l fellowships for Israel 
graduates to study in America. Now she 
has arranged for her organisation to erect 
within the Hebrew University campus a 
modern half-million dollar building for 
the famous Beth Hakerem School, where 
teachers for Israel and the Diaspora can 
have practical training. CULMUS 

MIRACLES ATDJERBA(Continuedfrom page7) 

La Ghriba," a young man told me, " when 
people give money to the poor and the 
old. This year six families came with gifts 
all the way from Tripoli . . So holy is the 
hrine that a sick person will vow to go 

there on recovery." 
" Y ou come from England?" an old 

man asked me. " Y ou in England may 
not require miracles, but we 'here still need 
them. Y ou may think that miracles no 
longer happen, but we know otherwise. 

"W'hen the Germans occupied our 
i land during the war they told us that 
unless we gave them 50 kilos of gold they 
would kill our Rabbi. They were to col
lect it on Sunday morning, but they forced 
us . to desecrate the Sabbath; for it would 
be necessary to pile the gold along the 
road on the previous day. 

"On the Sabbath," he continued, his 
voice trembling and his eyes shining, " we 
gathered and prayed fervently, some of 
us until sunset, some of us all night long. 
And then the great miracle happened! 
On that very Sunday the English reached 
El Djorf, to the south of the island, and 
the Germans had to retreat. That even
ing La Ghriba was the scene of great 
rejoicings and thanksgivings. By our age
old shrine we feted the troops that 'had 
saved us." MICHAEL ARKUS 
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over " The Diary of Anne Frank " in about 
20 German theatres, the German courts 
were 0 stony-hearted as to deem that 
Germany i not bound to pay a paltry 
um to a girl who shared the sufferings 

and, but for a lucky chance, would have 
hared the tragic fate of the little Dutch 

Jewe . S.J.G. 

DIARY (Continued from page 9) 

of the war. This was the first time that 
Mendes-France had publicly thanked 
Congress. 

Despite the fact that as Prime Minister 
he had been less amenable to them than 
say, Mollet, the Israelis took to Mendes
France. Before them was a man of stature 
and courage with a brilliant mind-a great 
n1an if not a great Jew. 

Mendes-France did not in any way try 
to play the role of distinguished outsider. 
He acted and spoke as a J ew visiting the 
J ewish State. Yet he did not identify him
self with it completely. He remained 
friendly but detached. Some kind of inhi
bition prevented him from going the whole 
way as did James Rothschild and Hore 
Beli ha. 

WESTMINSTER :-
AL THOUGH SINCE THE W AR there are few 
J ew among the aliens who come to reside 
in Britain, the Aliens R e trictions Act of 
1919 is till in force in the United King
dom. It is administered unobtru ively 
and on the whole, humanely. Now Lord 
Silkin moved in the House of Lords that 
this Act should not be renewed every year 
as a routine matter, in a "package" to
gether with a number of other acts that 
require annual renewal. Lord Silkin 
pointed out that the United Kingdom con
tained half a million aliens many of whom 
are a great asset to the country. The time 
had come, he said, to review this Act by 
a detailed examination of its provisions, 
and to retain only what is still applicable 
today. 

Speaking for the Government, Lord 
Dundee said the Government was not un-
ympathetic to Lord Silkin's motion, but 

restrictions on aliens, "not a liberal thing 
in itself", were necessary in order to pro
tect British workers from foreign competi
tion on the labour market. In fact, the 
need for a labour permit is the only real 
restriction upon an average alien residing 
in Britain. Another, less important, con-
ideration is the tendency of some aliens to 

come to Britain and take advantage of 
the benefits of the Welfare State, such as 
free medical service. Finally, there was 
the problem of national ecurity, Lord 
Dundee said. 

-: BONN 

-A BRIEF EXCHANGE In the Federal Parlia 
men t abou t the ca e of a young J ewish 
woman claiming $200 indemnification is 
indicative of the mood prevailing in some 
ections of the German Administration and 

Judiciary in regard to compensation for 
. Nazi persecution 

When she was 12 years old, the girl 
, was ent to a Nazi concentration camp 

together with her father. Her father 
peri hed in the camp. She was liberated 

after five years of hell 1ד at the age of 
and went to New York to join her mother 

$200 who had escaped there. She claimed 
for her passage to New York, but the 
Supreme Federal Court decided against 

, her. Dr. Adolf Arndt, a Social Democrat 
rai ed the que tion in Parliament. He 
commented scathingly that if Anne Frank 
were alive and it were po ible to restore 
her to her father for an outlay of $200, a 
nation-wide sigh of relief would have gone 

-up. The case of the young woman claim 
ing $200 was identical-except that Anne 
Frank wa dead while by a miracle the 

. claimant survived 

-The sharp excllange in the Bonn Parlia 
ment has drawn attention to the ironical 
fact that while thousands of Germans had 
hed copious and perhaps sincere tear 

( 

ance at the WJC 1יןme. Mendes-F נןM. and 
ael יןeception in 1s ין

1 chanced to meet Monsieur and 
Madame Mendes-France on two occa
sions, once quite informally. From the 
moment she stepped off the plane at 
Lydda Madame identified herself with 
1 rael completely. You could have taken 
her for any charming, clever J ewish 
woman who had come home. The Israelis 
responded accordingly. When someone 
a ked Cairo-born Madame Mendes-France 
before her departure if she thought there 
would soon be peace with the Arabs, she 
replied: "Look what is growing up here! 
Why do you think anybody should worry 
about the Arabs?" No Sabra could have 
put it more succinctly. 

* Those who speak about donors fOI' the 
1 rael fund-raising campaigns, or sub
scribers, upporters and whatever terms 
there are for those who give money to good 
cau e, are using misnomer. The great 
givers of our generation have already re
ceived their rewards and are the first to 
admit it. Magnificent edifices, great insti-
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The forgotten Issachar Ryback 

was a typical co mopolitan arti t rather 
that the characteri tic ghetto .Jew. Nor 
were hi theme excluively J ewih; he 
painted whatever he happened to ee and 
admire. But often he let hi thought and 
feelings stray back to his old home. The 
majority of R yback's works refer directly 
or indirectly, to hi native country-even 
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ault and performing trick ; the folk-art 
and the Yiddi h theatre' and, above all, 
religious dance . 

A a teen-ager , though his father did 
not encourage it, he studied at the Kiev 
Academy of Art. After the R evolution 
Ryback' life improved. The Committee 
of the J ewi h Cultural League in Kiev 
appointed the 20-year-old arti t drawing 
ma ter and commi ioned him to de ign 
po ter and decoration . 

From Rus ia the arti t moved to Berlin 
where his talent wa recogni ed by ome 
of Germany' leading critic , includinO' 
Arnold Zweig. Finally, he ettled in Pari 
where he pent hi la t nine years, the 
mo t fruitful one in his hort life. In 
D ecember 1935 an important gallery in 
Pari honoured the young ma ter with a 
comprehensive exhibition, but he had little 
chance to avour the triumph of hi art· 
he died hortly after it opening at the 
age of 38. Several of his works are owned 
by mu eum in Pari, London and T el
Aviv yet he i not a much appreciated as 
he deserve . 

A very attractive man with large, 
dreamy eye and sen itive hand , Ryback 

1 CON IDER THE LATE I achar Ryback 
o.ne of the mo t remarkable per onali
tles among the J ewi h arti t of our 

century, but I have good rea on to doubt 
whether his name i known today to more 
than a few educated art lover . 

R yback was born in 1897 in the small 
Ukrainian town of Eli avetgrad, now 
Kirovo. In his youth he witnessed everal 
anti-Jewi h riot , that he recorded in hi 
water colour in which the ombre dark
ne illuminated by the gleaming word of 
mounted Co ack red flam es and greeni h 
hape of laughtered martyr . 

Irnbued with " Yiddishkeit " 
R yback' early life wa not devoid of 

plea ant memorie however. The e en
abled him to brighten hi pictorial chron
icle with occasional flashes of wit and 
humour. The boy family, people of 
modest mean , were follower of the Baal 
Shem T ov. A a child I sachar became 
imbued with the atmo phere of Ea tern 
European Yiddishkeit-the lighting of the 
candle . the men in their white prayer-
hawl in communication with the Lord; 

the merrymaker on Purim turning somer-
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שאפואיזלעבןזי~ד

רעד~קציעדעראונטער~רויםגעגענן
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~נדעבקרעםפ~ראייניקןצוק~מיטעטפונם

רינ~קיששכר-נערפון
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 .)'ון~פי( 2\ב~ריט~ביגנ

1נג-11ךגנבבטזיי\

פ~רןגער~ננליש.'זוכענאומאויפהערלעכעברען·ענטוזי~סטישעראוןהתלהבותננעשטרענגטעא

שטח",פרייער ~"אויס.אוןליניעס,איבערנעבר~כענעירידית.אוןעליותשטר~ל.אוןזוןאויףרעכט

יענעםאיןמוילזייןן iפדערהערטקויסב tSהאידךך~סווערטער,לעצטעאיןאיינציקעדינעוועןזיינעןד~ס

דיגעיו~רןאיזטיעבית-עולספוןשטחפריייערדערל~ענעק.ל $tשפיט~ריזער eאיןרנן $tפרימ'זtרעקלעכן

ם~ריז.איןלעבןצעבר~כז ~פוןרואייביקעאיןלעצטעאיינציקע,

איידערפריער,געוו~לןפ.עסה~םט~לייןדואיידערפריער,פרי.צווועלטדערפון~וועקביסטדו
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בי~-קורצע ~ן $tזיישרייב-זייןמוסיףערפלענט-"מילאדערציופג".אוןקינדהייטמייןEבוןפרטיס

 ....דערציילט"דירב $tהאירוו~םדעס,פוןפיל~זויד tSדווייסטדו-מיינעגר~פיע

פון"פרטיס"ריט $tאיןזירנריבלעןצואויסקומעןוועטפרי~זוי~זמי,ריבן $tהדערוו~רטניט
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ט.·יוננאון

~ערוישזאיבטיסעדיט $tטייערב~זונדערםנעוועןזיינעןאיסאוןמ~נטיקער, $tר ~געוועןאיזער

צואוןש~פןזייןאיןאויסגעדריקטאוןזיריאיןאריינגענומעןליבע ~ז~מיטט $tהערויעלכעל, $t~מפונמ
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 ,קיע Jאי jנעשטזירבאיזט.זטזינ-טענלעכקיז~מערנרןאיערנרדער jפהעלדינםאומבkנמי~רקכkנרע

פזיטער.ריב~קםפוןטויטנ~כןם~רי~ר ~ jאקרעבם,ןפ
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פ~רטיפטער, ~ן,זןאמענטש ~- ::tרעמיטרב~נלןאינער,ש ~אוןריקגעה~לטעבערצ ~ Jכליב

דער-ואואפשרמען jקעטרערמ · iשבערל:;-ענאאוןלןנעפפוןעלט iיניקםטעראיגע j ~איןיןר

~םאלץאייבחםברנ'ישטאלטןרנג"ררייצטאןזהאכןוםוןזכרשןאפטפ"נאמענאלןןזi:כליירן I ו}T'iI -T T' ן{וyי-,. I I ך.. ,-ו' 

 jגי~זשטעטל iשרןפפןט iאעם Iםצענ~לער . iב~ה~לטףטאוןגעזען~מזילהזיטאויגקינדערשזיין

פזיר-"ןואפ~רבןרזיןאיןבנעז~פטאערבע :t ·זהז;~וזיםקיבר,ריב~ק-דעםןפזכרוןאין Jליגפ~רבליבן

ס-~רצויכער jשקינסטלעריןזרןזירערהזיטשפעטעריtירןטמןאבה,םבמיקער~ררערןפמען

יערעז~לעטמ ,-רע~לעקצ~פלד iiרן,לפטסקןאנעןיביכענצ , jבט iלבעזףא jלג;נםצ Jגערןפ

םצע-ןאפןטרtיזיקעדיבעןז ,גרזיטעסקןפiכשארפקינ~נצערדעריףאקטנעקטבשטריכן·טיפישע

חtיטב~קרtים iןז,ארערבסטישעכ~ר~קטעררtיםןאקע·רע~ל-עקםיסטירנדאמתדיקע,~זי~לכענעם

קבעטןיןאטצלעצטעררעראיןאון-מtילןפלענטער~ז~פט,מזירעל. ~ןפנעמזילטטבנמזילקייז

זיןערטב~ני iפרענן,שטדפ~רחפלענ jאבח~לטיאנעקעגטיטינזי,-איןהזיבטיפן, Vנז- :!יל iפ

ן"ארן: Vענטפערגסטערמרזערפל/נטיףרערנן·אודפ~ררנ~טקערלעכעד ~ iזי .נזירדערביי

גע-ןא · .. " iע iגע~לי;.ומעןזרזיןחזיבןאקזיפ. iאימירבייהזיכאיןזים i ,jל Vמזירדייטלרזירזימזיל

'ני~לט~_'איזערען iודעמזילט,אויס,ןז,לזיזטזערה~ט iזע 'j i ~ j מערטיבi זיר 4זירער 3י.... 

גן '.3פלקט,געשאי!:הזיטט~טערי;:ר jה j " 1חדר, Jאי jשופרי,ערזינענעןציבןזיבגעההזיטר·ב~ק

 _מהוכדןרב :Cרעמעבטשעלע", ~"פער,\~לזיס iך ~יסמזילןאזייזזילערם,אצוןצושטיחברי!:די

בזיר jהזיכזים j ,"jט..נ~רישקדףאקטגעקםקרזייערה~טן~לרבידערטזין·רן Y:געספלעגטי;;ראון

~בערלערגען,רעם Jאילהפעיסענראכעה~טב~קרהזיטציניט,ייםואיןלערביי~ן·ר~סגעשט~רט
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דערפוןרני,פונםנעשט~לטןדיאיינגעהt:ימערט,אייניקאויףוי iפtזרכלינן,זיינעןק~פקינירערשערזיין Jאי

 ,ש~פןריכ~קסדורךאיכערגעדיכטעטעאוןאייננעקריצטע,טיףשטעטל,פוןטיפןדיאוןחדרפונםרכצין,

ליים-פינורן·אוןכילדערזיינעאיןאונדזצואומנעקערטזירזייה~בן

פיצלעךאויףספרים,פוןסידור,פוןלען jjט~דיאויףמ~נןרינ~קפלעגטצייכענוננעןערשטעזיינע

מימט-מיטןאויסקערןרחמנות~ן~פטזיי Jמעפלעגטשפעטער Jאוגעל~זט,נ'~רזירה~ט 1סור~אוןפt:יפיר

פוןקיסר, iפכילד ~אויםגעמ~לטערהזיט , 6יזירtז~לטועןגעאיזריכ~קכעתאיינמ~ל,קיך,פוןכעזים

דע-פוןכרעסט~מ~טיע,רוסישעראילוסטרירטער~ןאיןנעפונעןה~טערוו~סצווייטן,דעם~לעקס~נדער

איינ-איזעסכעת"פ~טשקון",·,דעםפון~פצול~כןאויפגעהערטעפעסקינדערעלטערעדיה~כן~ןמזילט

רע~ל-שול,דעראיןנעלערנטזירה~ט~ס iעסטער--קינ,ד iש ~זיינערזומעראויףנעקומעןקיעפוןמ~ל

~ריינצוטרעטןעןגעונרייט~פילואיןןאצייכענען,אוירד~רטלערנט 1מ~ןוסט,דערןריכ~קזיךה~ט

שול-לימודים.צרווידערגעפילנ~נצןזייןאויףנעקוקטניטשול,-רע~לדעראין

פוןזיוונט-קורסןשט~ט iאיגעעפנטעטגראריי~ליס~ Jפווע""זעמסטליכער~לעדיה~טצייטיענערצ

קליינעררעראיז~זויוי~רטי"."עלמי~ט~ל-פ~כריקהינערנרויסעררערופ~רכעטערדיפ~רצייכענדנג

ה~טוו~סנעד~נק, ~~רייואיןמוח jקינרערשאין~כערניט,מירוייסן ,זירןנעוזירנעדעםווענןרי':.tזק

רי-ויזיטקונסט".פון"טעמפלרעט~טצו jדער'טלזינאיזביטוויזירמוזער~ז~פגעל~זט,ביט j·~ויאים

לעכןווייטעריקןןייןאיןרזילענרויסעtז i ~געשפילטה~טווזיסגעשעעניש,ד~ןיקעריאיכערגיט t.jזלייכ~ק

ווענ:דעםאיםפ~רטיזינגעצייכנ Jאו

צ·~כע-פרןט-קורסן jiiזירי iסט, iגעלערךהזיכאיךק~לט.זייערנזינט.-וינטער i ' ~ען iנעואיז"עמ

רעם ~ iגענווסט i ....נינ~טכער ;tהזיכאיך ·זייןרזירטן iמואיך tjזוםט,ןי jגעאוירהזיכאיךאוןזיר,געפינעןונגינ

נרוי-זבייןנטערגערן;כז:.: iארהtזכ , jה~רצאיןמוטאוןקב:יט-ענע Jאייינד?'עך Lיטרזיבנענומי~ןאיךהזיכ~הין,וועג

וו iשטזיט,עקצופירט~ס iךטר~מוו~י,פוןרעלסןרימיט~~ןי~קנעלזידטן~ר :~האווהיטלטערדיקע Iוינסע

שטיינדלעך/די jייזרפ I 'ע;איךהזיכוי, tiזגייענדיקמעטtזל-פt:ינריק.רי~ר j'iפב:נכייןיי~ברויסעדייזlטייטעס

שעהא jפי:ריניקער i ~ביטמסהמא jגענ~נבעאיךכיןאזוי .היי!: ~צ~ריק ::'ע'~דעמ iגעפינעזזילאיךככדי

 ט-:' Jניאיך ,ן'דערגניט~י~ל'.איך~זפחד/ ~ jבעפסליזינאיזמיר ~~~א ןד;;'פינצט~~-',געווזירןאיזעסצייט,

 i ~ילט, tגי~-\~~ :.tיtהט jאינסטינ::מיטן~נערפtזכריק,דיג\~נויןי~ג:;פינ:נ ;~'~ורזיכער/אינג~נצןעןנעו

זן~יכן ~א-ןייכטז, Iב~לרעלועןגי~איןפאכריק-נעכיירעע :I ,גיי;וידין, Yגעפר': :~ j'אידאווגעפיבען,וועלאיך

מירפוןגרעםער'~ל tמ~פיראוןוקס iומענטשלעכן ~ jנרעםי;רעפו ך~ז::'צוןייי ;י~ ,:tגיגזינזניי'געשט~נעןזיינעןזtזל

נוט-אייג-זיגעוועןאיזעסצייכענונגען, , iזירנ~מענט-וועגטדיאויףזיפ~ל~,אוןזעוספוןפיגורןגיפםעניי~

איכערנעלעכטניטאיךהזיכמיר/דןכטלעכן,מריןאיןקיינזנ~למ~לעריי-אונטערינט,פ~רז~לנעזירדגטער
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ניפסעפעדזיזיקערפ~רדעמt:.זלטויקונסט,פוןיטשיינקדערפ~רציטעראוןtזנטציקונגןפגעפיל~זtז

ועלנע~רבעטער,שעסרדערוו~קסענעצענדליננצווייאפוןגערויש ~געשט~נעןזא~ל i Jאיגעטער.

זייןטגעבר~כטמהt:.זט~רבעטערדיפוןאימיצער1נזינט,נעמt:.זדערב~מערקט,ניטתחילתמיךהזיבן

 ,סקיבישטזכקזיזא.קורסןדי jפרערt.:ינפדער~רויףאיזק~טעדרעדעראויףבעתו.זינע!:קל

מיר,איבערערטלטוגעזירהt:.זבן~רךמיקעד . iצוגענ~כגעאיםצוביןאוןמוטומעןיזינגענזירךאהזיב

קזיז~טשינסקימיךהt.:יט- /f ?געבר~כטדיךהזיטער~הער,קומםטוי i "גע~רט.ביטעםחזיטמיךזיבער

מיטפעקל ~טישפןאינטעקגעלזיאיספ~ראיךהt:.זבשווער.ועןגערמאיזרעדןגעטt:.זן.פרעג ~ווייך

ייעי jשטיל,הt:.זבאוןבעזיס,שודעסטערסעלטער~ריןמןפגעווt:.זרןביצולזייבעןן~סגען.ינ iצייכעבמייבע

ערהז;ט- " jגרצו רז.:tינביםט ,דירפtזרניטאיזקלייבעי,דז;סדו"ביין,- ."ןלז.:tמוויל"איךגעזt:.זגט:שטיל

איסעטא-ר ?געגנט iז iאינט iראערפן i "זיי.יףואגענעבןקוק ~ביטtזפילואוןג.בטפערט Iנע

ועןגעאיזזיס iנג,פלפ~רצ jיכןקזעענד~רבעטער.דיצוועבדטגעזירערהt:.זט~היים",ז;פפירן

אוןנגעןכענציבעמיףאקק ~געכ~פטקזיזאטש"נסקיהזיטטרער,אייןזין Jאוקינדערשעקייןנזירביט

-געערזאםזירטעגעטלעכעואןא ."זעןשפ~טערשויןעלןמיר"גוט,ב~ז:דערנטעראנעטזיןזt:.זנ ~

נדזאצועןשטז;לץ,נעהיימערדעראויראוןבגא"בערר~שדוען iגעאיזנרויםשטוב.אין iאונדצוקומען

מוטעי,יןמצוגעזז;גטהז;טאווקז;לנער,ביבערנעס \tמיטפוטער ~איו ,"ץ"פרדערז;ט~ריינגעקמעןאיז

מז;לן"·אומזיםטלערבעןמיךועט iער~ז

דעםז;טדערמזינטרקייט \tד~בקבגאן/בנטציק \tפוןנעפילזימיטריב~קהזיטלעבןג~בץזיין

ה~טקז;ז~טשיבםקיקורסן;-נטז;ודיכן iבז5ז iבז;ננעהןריבtזקהז;ט~זויזייבעס.מדריך iאלערערער'~טן

איםיברבעט \tגעהז;בן סז.:tדיס,למ r1.פעיקעמערדרייןפפעגרו~טער iפרידער Jאי~רייבגעבומעןאיס

ים.הד:גראין

ב~שלt:.זםןגעה~טזיריבפעםטלערי~ר,ן iפדךהשפעחדעראונטערריב~ק,הזיטצייטיענערצו

-נעביטערהt:.זטריסמכש~בדערעןא iפ~רב ";,אויגעלטיןק ?םז.:tדמעןמ~כטוויזיבערמז;לער.tו~רןוצ

רערוידערהילףצואיסמטקדזיאון .-~פטציקטבעוועיביטגt:.זיפל~ןרעםפוןזייבעזעלטערןריה~ט,

געה~טדעמז;לטגרזידהt:.זטוע"עמםט i "ןעטגראדעריעלים~דיעצה.~ןמיטקז;זtזטשינסקיהבואל-מלאר

t:.זריקן-יצו ~מיטפ~רבעררטעצ~ליפוק iלדאויםצןבשולtזארבעטער-פtזבריקדיפtזרירט i ינ~::'ר;ז

געוועןדז;םאיזאיספ~רמען·יננעב1נרtזהיןאיססעןהז;טפרזיטעקציעקזיז~טשיבםקיםלויטאוןרס,ק

בט,ליידןא iפ~רבםטגלה~רץדז;םוויפילאדןיםט iאוסגעגעכןמעןהזיט'~ולדעראיןז;בגעסt:.זםטן:וי

רעםדורכגעמ~כט jהt:.זבווזים ,דפ~רtזרכעטנעפיבעןוועגןגעזזירגטאוירה~טשול-רירעקציערי iאו

-כ~פוןקובםטרישטודירטל,ש-פ~רבער-tזרבעטערדערפוןתלמידפלייםיקער ~ווערטריב~ק iאורם.ק
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אייגע-סיטאיבג~בצןזיפזירערגיטצייטערפררעראיןאוןוכדומה,קאמיבעןבען, t.5פלtזפםטעלי::נס,מזיון

קזוז~טשינםקין.פוןtזנפירוננר 3ך:נט~ר iאtזלץ "טזיל:;ינער

נ~ר~קטערים- ~נעוועןאיזtזטשיבסקי iקזייק\~ר iךזיר:ג:ר

זירה~טווזיםטtזלtזבט,מיטקיבםטלערtזפוןטיפטישער

t\ רעראיןפ~רזייערטגענלינןאיזאוןוועגפוןרזיפנעשל~נן

הזי-גרויסעמיטערהזיטזיבגעהויכןסכיכה.יבציעלערפר~

פעטער-איןקונםט-~קtזדעמיעדייקט 1נעענחזיטפעבובגען,

נארימט-געוו~-'זt-פעטעררעםחכר,זייןמיטאינאייבעtכרנ,כ

אויףנעהtזטהזיטערזיכערו.סערזילער t5מ J"סיש Iרעם'רעב

i ק"ןt5 זפtיגרC ערוועלכע ,קינדער 8מיטפרוי ~טשפחה,ע

דעםנעה~טליבערהזיטערצו 1חיונjר,נעכןכ~ר~רפטט t5ה

ביטווייטעראיזאון~פנעלזיזןזירערהזיט ; jטרזיפט:;נרן:ב

איסנייזירפלעגטקינסטלעראמתןן t\ Jפונעפילדערעק·ד~

תלמי-אויףזיננעטרזיפןהזיטערוועןדעמזילט,בזיר jעקו iרי~ר

איבט-ע-אוןלינענרויסמיטערהזיטאזויטtזל~נט.מיט Cרי

נע- e ~הזיטערווזיספעיקייטן,דייקלען i~נטוצוני~זך:טרעס

ריכtזק.יינגליידישןעם'קליינדעםאיןצט \tשר l\ס 1ר m ט~\~ I\א.

פון"tזרטעל" tjזאיןנע~רכעטיזיר, 12נעווען~לט jאינג~בצאיז :tזי.וריכtזק,שוין 'הזיט 1909זומ\~ר

כער-איןקלויסטערסרזירפישעריכ~מ~לטזיימיטאינאייגעסאוןפtזרכער-קוסט~רןרוביש:(

ווייל~רנעט,אויףזיננעבומעןגערןזייעראיםהזיכן II..פזידרי~טשיקעסדינובערניע.סזינער

ק~מפליצירטן ~זכרון,לויטןטראפ~רעט, ~~ןמ~כןעריו~זוינעקי~גטגיטהסטקיינער

 ~קלויסטערסדיאיןאויסמזילןערוינוט~זוינעקעבטגיטהזיטער'קיינוייל Jאוזירנ~מ~נט,נעקריידלטן

אוןטשיק~וועסר ~לעכעדיקעוויפ~רכליבןנעןיזריכ~קןכיי ...נילרהייליק ר~' 1~נ~ןזירער , jקריםטוס

נ~רי-זירקעןקינסטלעריידישעדיפוןווערינער. iקיבדהייטניט-קיבירערשעריענערפוןזכרובותווtזרעמע

הייסן ~איןקלויסטער, ~פוןפזיל iקאונטערןס Yרישטזיווtזנידיאויףעהזיגג·~ן.נ ר~'איזיזיר 12צוtזזמען,

ייבגלער~ברערעריכעתמוטער,היייליקערער i jפוכילדאיבערן ט~' iנעהזירע~ערשואוןמזינ,זומערדיקן

-~בניטקייבמ~לנורלקיברערשןזייןאויףזירה~טריבtזקכזידן~;ירטייך :::זצנעלזיפןזייני~ן'(;לטערזייןפון

ג'פ~רניטערובפוןגעפילקייןגעוועןביטאויראיזעםאוןנ~טור,זייןאיןועןגעביטבכללאיזtיס iקל~נט,

פ~רנער ~-קינרtיפוןהזירעוו~ביע·ערער liשזייןאיןיזירן·יענעוועגןזכרונות'~פעטערריקעזיינעאין

) 
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זיאבישטאטןאטירןכ.אזרעגולייירואלטובגפאר-שולדיפלעגטבילדיייר "~י·אדי ~ >'1 I Y --Y -I ~ ~ גרויסן ~שטעלן

~ןאוי.ףמזילג-רסל,בסט-שקדזירטיקעדי , jעקל: I::5דעא iזיבפטקצדער jאי Jינטל iגאי!:פtירהזים

לט·\··כרייטעןאיסענר ~בנען,סשט\ג-ל iכילד;;ר-אאמת,  ••.• '< Iו

א
i איבגיכJ אידעיןזריכ~קהזיטI::5 ירקלפ~רולy .אינטJ ביט-קיבדיהזיטשול-קובסטערעקדער-

איזשולדערדאןמלדערט.פמערקז~מק iאדיגןנעצצמזילעריזייןטפןערבסטקי ;:שר;:,

פ~רטרוקבטעראוןער jסק~רכזידג:ר jה~רצםיצועןנעביטאיזאיםזי-ערמען,זיבנעקינטל :1א

כ~בק-לשדערי.ףאבזיךעלט.~בדער j1::5צ jנבעצהזיטאיםל.שדערסטפןנ iאסחב~ק~ד::מישי~ר

מה.וכדלעכןיגערשטחסידייט-עןפטעמ;;ס, :;:שדצואיבטערעסנרויסן ~זןיס~ר iמעב;;ב ך~'הזיט

איזער~זלט,נעפ jט-וי'הזיטכ~קרזיבעריט.קדערשפעב iט,בט~רישקיכט:כ~טהזיטזים jjיך,קרי

t; ריב\~רגעi זשול-~ק~דעמפוןר~מעןשמזילעדואקםוC . טייעיפןקזיךערפלעגטגרזישבס-3צטי-3לידפ~ר-

-רעפרזיואדעהערשטעדבע_ר~נטאיסהזיבןווזיס ,כיג-רבוא i~לכזימע-בםטקא·יםל:;בדיש:;נ Jר

נטל :::ויצ- i~היעוצמעוגעבהזיט Cא . iרי S/פכ~ה~רשטדעמזילטהזיטעלכער ,כיזסקבםפעסקצד

ןזי : :1ימקערטוחלוו:::יוז~זכט, iגעד Jשוירזהזיט 1914זומערואשטזיט,-קובסטיטער iודי~רופ

-פ~קייןפלימעבייקלןבטפ ;tט~לבםפבסיעהד Jסוכסידירצ Jזיר iגעצהמראיזפעטב-רפ~רמי;;גלעכער

מלחמה;דיסבעכרזיכןאןציםפלהזיטדזיtיכער . jארייענואיןנעלזיזטשויןפילו ISזירהזיטק ISריב jiאריז,

-נעזאנרויסץ.נרעבדערןפמנעקערט iא i ..;:מהזיט , jריכ~קאויר tכהוכארןצוג, jפפtוס~זשירן~לע

צוריקאוםזידקערטעראןיסל~בד.ן ....קזיר jסארויסרגערזיטוביטאיןאיםזיס iייטזינ,קס ISריכיען

-פtזנרזיציע,יזילרעמלחמה,ך;;ראיכערביז i ~ iקיןאשויןרכלייבט ISפ iאולש-סזיל:;נרז.ולטערדי;:ראין

_;; j אj ניi קריג-גער. 

דיאיןקובסט.-פזילקסיידישערדערמיטזייךיג-ררt:כפ~ראינtפערעסימלחמהפוןצייטדער Jאיבזיר

-איבסיעה ~הוצאוה,נעבעאיףא jiאאיביצי~טיךאיינעבעריףאנטער,אערבעמט 1916- 1915יזירן

שולן~לטעדיאיןעןמזילערןונדערלעכע iדידזי-ט Iקtיפיערבד. ISייסרוסלופוןשטעטלער iאוזt-טי~ט tדי iכע

דימעטזיד,צונעטר~כטן :1א,פןאייגי~בעם i ~לויט ,טרקזיפירטןאאויף,זונטשקלזי Jאומזיהיל:;ו jפ

-קראאןפיוששטעטלעך,יישעדיאיבערג-ח lבסיטעצדיעלמיבס.-ביהיידישע~לטעד"יףאהמצב

וגעזעלש~פט,פישער ISש-עטבtיגרהיסטז;ריידישערפעטערכורגערדערפוןיפטרtיגאיטןלערמ~כטבע,

t זt-. IS יטבםקיtינר~פימיטז;ננב-פירטדעמזילטהtילקסידישעדינעז~מלטןאעקספעייציעס ע~'עטנtפ-

ערטפולעוןאז\~לטענעק ISריככרעבגטסיעותיביבעזפוןרנעסנהייט. ISפזייפןטעווענדיק ISרה,צרא

נלויבןשט~רקערו ~ראוברעננטער .:פרימיטיידישןדעםפוןסטיק, ISפל-פז;לקסדישערי iפ iר'ומזיט
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קינם\ב-דיאוןפ~רג~נגענהייטדער_זיט iכטלע Iקיגמזידערנעםפונםפ~רבונדנקייטזירג~נישערדעראין

ק~לעקציע,ד~זיקעדיפ~רגרעםערןצוןפחןניי;ערמ~כטשפעטערפזילק.פוןטר~דיציעםלערישע

נעשעענישן,ווייטערדיקעדיאוןרי~ךוזילוציעפוןתקופהדיארייןטרעטעםויילניט,גערזיטדזיםזיבער

פלענער.~לעבטולמtיכןווזיס

יידישעגרופעער iקיעודערמיטכ~ק~נטש~פטערשטעזייןאוירגעהערטקיעוואיןצייטיענערצו

 jדזיברושימייזיל,נחמןםקי, Iלעשצינהזיפשטיין,ויטקזי, iקנםתר,בערגעלםזין,דוד-יכטער jאוןשרייבער

דערזיטאימפזינירטזייפ~רבונדן,אינטיםן iאהיימישזייעראינניכןערט iוערוועלכעמיט-ז5נד"ן iא

פרזיבלעמעןדיפ~רהתלהבותייניקסטער iאיניע~ןמיטברענטזיסמזילער,יוננערנזירנזיךכז5שיידענער,

זידפז5רטיפןאוןאויסזיךרעמעןפהשפעהזייעראונטעראוןסביבהזייעראין Jאוקונםט,נ~ציזינ~לערפוך

סימפ~טיעס. iםזיצי~לזיינעאוןנעפילןפזילקסטימלעכעאוןנז5ציזינ~לעזייג::

יידישערדערקרייז,דעםצונזיענט iנעשט~נעדעמtילטאיזזיספריינט,נוטעריב~קספוןאיינער

טע-ברויזנדיק:נרזייןפוןלעבן,ריב~קס jפוו,קיעאיןצייטיענערפוןבילד ~ניט ,קיט~ימ,זשורנtזליםט

זוכענישן:און jטערעס jאינעזעלש~פטלעכעאוןקינסטלערישעזיינעפוןאוןטיקייט

 ~קז;נצענטרירטזיךהtיטוקיעאין , 1917- 1914יזירןדפוןצייטרעמדיקעשטדיועןנעאיזעס

~קטי~רזאון~ליסטן Iזשורנפtזרטיי-טוער,ל\~רער,קינסטלער,יבער,שריאינטעלינענץ.יידישעצ~לגרןיסע

צענטראירוזיםטעטיקייט,לטורעלערקאוןגעזי~לש~פטלעכערברייטער ~איןז5רייננעצו~גןען iגעוזיינען

דיגעוועןאיזאינטערעס~נטסטעד~ס iאנייעך~ס"קולטור-לינעוו.~רג~ניזירטעוז;סנ~ר-דיעו iנעואיז

דן Iגעבונגעוועןניטזיינעןווזיסמזילער,יידישעיוננענרופע ~-"קולטור-לינעוודערבייר-סעקציע yקינסטל

אוןטעמפער~מענטפ~נט~זיע,סך ~מיט Jאופרייפזיכשלעפענישן,אוןטר~דיציעם~לטעשוםקייןמיט

צו-לעבו.קינסטלערישןיידישןדעםפוןבכללוויציע,םעקדערפוןצענטראיןנעוועןאיזריבזיקפרישקייט,

דיtזריינצזוברעננען iנענומעזיךריב~קהtיטמזילעריוננע~נדערעאון jוטש~יקזיליסיצקין,ביטזז5מען

~נט-אוןפ~רפיינערןפ~רפוצן,יידן:בייאויפטונייערא Jלחלוטינעוועןאיזזיםו~לטזינ,רעם Jאיקונםט

שער-דיאין~רבעטן,גר~פישעזיינעאיןצרות,ז;לקס-א ;Eדיאיןזינגעז~םלטזיךהזיט~ם iודזים,ויקלען

אייננ-ד~םברענגען i~רויםצנעזוכטערה~טניכעריידישעפ~רצייכענונגעןאוןtזנזענטן Iזירננלעטלעך,

ערליניע","יידישערגערופענער~זוידערפ~רקעמפערפ~רעקשנסטערלערנעוועןאיז~רטיק-יידישע,

נעזוכטזיבערהזיטערמזילעריי,דעראיןריכטונגעןקסטע Iלינדיפוןהשפעהדעראונטערנעפונעןזיךהזיט

דיאיבערזינלענישןזיינעספעציפיש-יידישע,דtיסאונטערשטרייכןבולטאוןאריינצונרענגעןמעטוםא

טי~-דיאין~רבעטן,זיינעאיךזיפקל~נגשט~רקן ~געפונעןהזיבןנית-עולמסאוןנתי-מדרשיםיידישע

בין-השמשות-די , j~טל~ם-פ~רביידישעטישע .:iכ~רז5קטערידי jנעקרזינליבהזיטערליניעס, jiאמעס
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זיינעפוןפנימערדיאויףאויםגענזיםן iיינע jנtזםדייזt-ער ~דערפוןבית-מדרש,tזלטןפוןטענער iiא jiמזיטיו

פינורן.פtזרקרימטע

ערשטעדינעווזירןנעמtזנטנעןי j-רעוןזילוצ~עדערבזירבtזלד-צייטיענערמיטחםנםאין

נעמזילטעפוןפזירםדעראיןלם,ע Jיטברפ~רןפלעצער,אוןנtזםןדיאויףקובםטדי~רויםצוטרזינןפרווון

 jזיפירטריבזיקנעשעעבישן,נרויםעפוןטענ Jאיזידערזילוציע, iרעדערפוןיום-טוב-טענדיאיןפלtזקtזטן,

צולויפטבענט,ביטשלזיפטער ,פלtזק~טך-פ~רבייעמ :tדעזיטאיןקיבםטלעריובנע"~רטעל"גזיבצער ~מיט

סטי-פיינער,דעראיןדעמזילטיר jערפ~רטיפט tדעחוץצוריק,אוןג~ם-פרזירעזבtז~~אויףסטוךיעאיןזיר

פ~רמtזרקעםןאעמבלעמעסקיבסטל::רישעטז5נטבור,יידישעדזיםאילוםטרירטtירב~מענטיק,ליזירטער

איזינעבען,צפדערקלערבטוזים j ,::קיבדער-סעקצtזמיטזיןאוירפירטריבtזקפt:ירלtזגן.יידישענייע

~לייןלערבטאוןקיבדערפ~רבנציינעבדעראיןמעטזידןנייעtזרייןברענגט~רבעט,דער jiפרנtזפט t:5פ
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ווידעראון-טע~טער-סטודיעניו-נעש~פענערדערפ~רדעקזיר~ציעסמעןרזנר.ףר~אוןדערפון.פילזייער

דערנרייכוננען.טעtזטר~לעמ~דערנעריאוי.ףנויטנעמ~קעט,tזצו'~טעלטעררינ~קן.צוזיןמעןקומט

צוסנאיזזיין:תופסניטקעןטר~דיציעס,זיינעאוןטע~טער~לטןמיטןפ~רנונרןי~רכלtזננרעז·~יסער,רער

קולטו-~לעדיסקוסיע,חייסע ~נ~נדער iפזירוויקלטמ~קעטדעםארוםאון~נסטר~קט.צודרייסט,צוביי,

אינערציי-זייןאיןאייזן-פעסטכליינטריב~קזיבעראריינגעצויגן.דיסקוסיערעראיןווערןנוחותרעלע

נעןוען,עראיזגערעכטפעטיש t5פריו(אוןפ~רמעןנייעאוי.ףבויעןמעךמוזטעtזטערנייעם ~~זנוננ,

ר $tיעטלעכעמיטאיזו~ספזירם,קטיןועקtינסטרדיפ~רויסזעעבדיקקינסטלער,יז;ריקער 20-דער~ט

פ~רז~מלוננעןאוןדיסקוסיעספוןפtזרבזיפט .) !טעtזטער-קןנםטרערפוןנית-אל.ףרערגעווtזרןשפעטער

ווערןס $tוויס,ויכוחדיאיןזירערנtזט'יליקט ,)דעם!ועגןגעטרtזכטדעמtזלטחtזט(ווערחונגעריק-הזילנ

דיקיעוו.פוןגtזסן-נtזכטשטיל::;דיאיןזידערגרעק", C"נייקtזפעאיןקרייזאינ'טימך~ןאיןייטער iגעפירט

אוןמענטשרעםריב~קןאוי.ףשטעמפלאירtזרויפגי~ליינטחזיט-קיטtזימ.פtזרענדיקט-תקופחקיעווער

~נט-ווייטערדיקערזייןאוי.ףאוךמחותקינi:כ~ל::;רייזt-ךגtזנצךזייןאוי.ףהשפעחשט~רקע ~געחtזטאוןחנר

וויקלובג.

גע-סtזציtזלןזימיטמענטשדערקעמפער,דערחנריםזייבעצווישןפtזרבליבןתמידאיזווזיםרינ~ק,

פ~רנינדןצוקונםט-זשורב~ל,יירישן ~נריבדןצוקינסטלער,יידישעדיזירג~ניזירןצוני~טרןימטחזיטפיל,

איןאויפבליעןערפלענט ,נtזשיידענעראוןשטילער ~וועלט.דערנזיראיןקינםטלעריידישעדימיטזיר

געזעל- ~אוי.ףט~לtזבטאוןצייטזיין jגי~נזיפצועןגענרייטתמידאיז jאםנינחלשtזפטלעבער Yגיב-זtז

פשוטןדעםפריידנרענגעןביטעןיקעננילדי;;רזיינ::; Dווזיגעד~נק,דערגעפייניקטחtזטאיסענין.שtזפטלעבן

דערינערםב~נן.רייבעפוןקtזלעקציעסדיאיןפtזרשטעקטלינןזייו~ם iמ~םע,יידישערדערעולם,

"איךאילוסטרירט.סךtז jלענזייךאיןחtזטאוןנעךצייכעצוםנליישטיפט,צוםנעמעןזיפטזיךערפלעגט

זיי-שטוב".איןיידןפשוטסטןדעםנייגעפינעךזירז~לןנעןיצייכענובמיינעtזז-ז~נן,ערפלעגט-וויל

ערפלעגזפשמחח ~פ~רווזיסמיטך iאחונרערטי~ר,דיאיןפונזנבזערנענ~ננעןזירזיינעןנגעןרזידירנע

רעפרזידוקציע·tזזיינעגעטרזיפןשטוניידישערזירימער~ןאיןחזיטערtזז , jדערצייל

געטרינןטע~טער;צוםנעטריבןאיםחזיטמזיסןדיצודערנענטערונגפוןאינסטינקטדער

ערנעביט.דעם 'אוי.ףקיבסטלערפ~רןזיר::פיב-נעןוו~םפערספעקטיוון,מtזלערישע-רייןדיאויראיםחזיבן

איןמ~קעטזיין Jוועגגעחערטפריערחזינןמירמעגלעכקייטן·טעtזטרtזלעגרויסעזיראיןנעטרזיגןחזיט

מ~סקווע Jאיגר~נזיווסקיןפוןטעtזטער-קtזמעריידישערדערח~טשפעטערטע~טער;יירישןפ~רןקיעוו

גע-געמ~כט Jשויזיינעןסקיצןערשטעדיקייט"."ג~לדעבערפרצעסצודעק~ר~ציעסנ~·~טעלטאיסניי

ר~טן-רוסל~נה~נדערע,מיטזtזמעןצ , jפtזרל~זחז.יטריב~קוועןצייט,דיגעקומעןאיזדזי iזיכע~רן, iו

די



בער-קיין j ~ענדלערכ~קרמטק , 1921איןנע,קזיאיווו~רטענישאוזבנעדולדיקערחדשיםעקס i~ר

פונסצימערןפ~ררויכערטעדיאיןתקופח.עווערקדער jפוחברים~לטעידערזירטרעפןדזי , jליב

נטערנ~צי~נ~-אדערןפפזירשטייערדענעפ~רשמיטנעפ~קטפולאיזו~סק~פע,ישן Iרזימ~נכ~ק~נטן

נעזעל--פלענערו~נטע iנעכעבוירןטיש" Jדישים"בערןקז$פע-עולם, ~מיטנל~טאוןבזיהעמעלער

זז$סען iצ .ריב~קשטייטפלענערקינסטלערישעדי jפצענטראיןקינסטלערישע,רעלע,לטק'~~פטלעכע,

דיערבז$ה~נדלטלנרוים/',"מקןנסט-זשורנ~לדי~םכערליןאיןנרינדעטוועלכעישניצער, iiרחלד"רנזיט

לו-אאיןביבליזיטעקן,דיאיןזירבריבלט ר~'נסט;קיידישעראומזיפהענניקערמזידערבער ~ jפ jפרינציפ

אי-טיףאיזעראילוסטר~ציעס,ואשריפטידישן jלט tSאויסזוכטאוןיסנ~בואאוןסקריפטן i 'מז$נמינירט;

~ןפ~ר~ןזאנסטקמזידערנערעלער iידואינדידג:ראוופזילקס-קונסט~נ~נימערדערישן iiצ~זב::;רצייכט,

מיטזיוראופירטב~קרסטערן·מואידערצזן iב~ליידנש~פטלערזוכטעראוןפ~רבינדוננ,זירכtונישע

דעמזילטזיןיבטחזיסננ",יטצסטרירטעראיל"יידישערועכנטלעכערדעראיוקונסט-~פטיילוננדער

קינסטלערש~דדיענןוו ,"כ"דנ;;חתמעט , i~רטיקלעסעריע ~דזירטודרוקטערבערלין; Jאייסנייןtיר

לענדער,פ~רשיידענע jא

ענלע-ב~שי~רנסטלערק ~ענן iפרזייעקט j i ":. 1א 1923איןזיפנענעבןריב~קהזיטענערניעסר ~

זירו,נעיט Iנזירנאיזפר~יעקטדעמפוןה;ם ."יכ jiאבילדיידישע"דזיסנזימעןאונטערןיסשזפעלוננ,אכער

איןיסטערט.ב~נריבז$קןהזיכןזיסיען,אידדיפtירכ~ר~קטעריסטישנזירביזזירפ~ר~לייןאיזערזיבער

 ~ז$נטפלעקטרזהזיטזירןלעצטע"די :ק~~רשרייבטקינסטלער"יידישעtילע"צווענדוננקטערנעדר ~

י-פ~רשיבלענדער, Vידענפ~רשאיןקינסטלער.יידייזנ-~ניקעווסטזבז$ויזןב~זירהזיבן Iסנסט,קשעדי

יידישןזייעריזן iיסנע i~ראוןזינערקענט~פןחזיבןןאט~ל~נטןידישע~קסןאויסנעזיינעןקולטורןדענע

נע-אזייערמיטהערןזירזיילזיזןרן, iקולטפרעמדעצווישןצעשפרייטאוןצעזייט"איר",יידישוזייערוועזו,

דעראיןוערןצוגען·פ~ר·זtלוננעפ~רדיאיזנן-ויסיחידים,דזיזיקעדיפוןווענדעראיז"ערן iששטים,נער

הזיטיזןפיעדערערזיסוזןיאון iז~מענברעננע iצזיזזילזיס ,זירנז$ןדערפעלטעסקולטור".מיקעך~ר

פרזינ,ין, iבערליו,אין-ננעןאויסשטעלעגלעכעב~ןפזירג~ניז~ציע~ןנויטיקאיזדעריבעראוןגעש~פן,

 ~ jאצענטרקערשטענ'ד ~ערן Jדערפדזזילצייטדערמיטןאניו-יזירק,לזינדזיו,פ~ריז,~מםטערד~ם,

סגע~רבעטאהזיטערפרזייעקט,דזיזיקערדערזיפגעק~סטריב~קןהזיטה~רץאוןצייטסך ~ . jקונםט-~רג~

איזסיבותידענעפ~רשבלצזיבערקינסטלער,דימיטזירפ~רבינדןבןזי:ננעחופרזינר~ם,זירטעדעט~ל ~

שט~נדנעקומעו.צניטפל~ןדער

פ~רסטר~ציעסאילואהילעסננעו:כענצישע tגרtימיטאויךפ~רפומעןריבtיקזירהזיטבערלין Jאי

נע-דערפ~ר,למשל, (ז~ציעסזירג~ננעזעלשפטלעכעדיפארפל~ק~טואוןמ~רקעספtירל~גן,יידישעדי
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קיבםט-יידישןאייגנ~רטיקן~ןפוןה~נטדיזירפילט~רכעטןקליינעד~זיקעדיאיןאויר .)"טרזt"זעלש~פט

קיבריידישעריי ~אילוםטרירטדעמ~לטרינ~קה~טמלוכה-פ~רל~גמ~סקווערפוןאןיפטר~גלויטןלער.

וו~םצייכעבונגען,~זעלכענ~רנעבןמעןד~רףקינדער~זםרינצים,זייןזיי jאידורכפירבדיקדער-מעשחלער,

פ~ראייגענע.וויאויפגעבזמעןצייכענונגעןזיינעה~כןקיבדערדיאוןמ~כן.נעקעבטזיי i~לט iו~לייןזיי

געט~ן:ז~ג ~איינמ~לח~טלייוויק,יי~געלע, jקלייכערגלם~נםדודוועןפרייד,גרויםע ~וען'ונעאין iריב~ק

אוןנסט iקדעראיןפ~רשט~בעןאיםה~בןקינדערדי ..מז.זלן".·אויראירקעןריכ~ק,וויאזוי,ט~טעניו, ..

 .לעכן Jאיגעה~טליבאויךאיםה~כן

וו~םשטעטל","ד~ם-~לב~םקובסטדערגעוועןאיזבערליןאיןש~פונגעןגר~פישעיינע iפוןקרויןדי

אייב-זינגעז~מלטעזיינעפוןםר-הכלבוין ~נטער iאערפירטד~"שוועלן".פ~רל~גאיןעןידערשינדעמזילטאיז

געוו~רע-חרוכזייןמצבח ~געשטעלטי i~זוידזיה~טעריוגבט. Jאוקינדהייטדערפוןבות iכר i iiאדרוקן

וו~-גרויערזייןנ~רטר~גיק,אוןרזימ~נטיק Jזייב~ךשטי~טל,יידישן~לטןנ~כןקדישזיפגעז~גטאוןחייסביער

צייכע-גר~פישעדי~טצוסקיצןערי~טעדיל.שזייןאוןמ~רקזייןבזיר~פגעל~זבקייט,אוןכעריקייט

איןשטעטלער Jאושטעטיידישעדואיבערעקםםעדיציעסזייבעבעת~ר Iבגעמ~כטריכ~קה~ט iנונגע

עקםםרעםי~ניס- ,ע-שט~רקקינסטלעריש , Yשטרענג ~צוגעגעבןזייערה~טאיצטווייםרוסל~נד;אוןאוקראינע

פוןאויגןדיאיןאוירריש-נ~רעכטיקט yקיבםטלאוןדלען Iפ~רשטעננעמtזכטזייהtיטד~סאוןפ~רם,טישע

~בער .יידן"אויף"ק~ריק~טןרןאייגבטלעךזיינעןד~ס~זהערן,צואויםנעקומעןאיזאייבמ~לניטביט-יידן.

טרערןדיזייאיןדערפילטביט Jאודערזעןניט jהtיבוו~סיעבע,פ~רנtזרזייןגעקענטזייה~כןק~ריק~טורן

ד~םה~נןוו~סקרייזן,קינסטלערישעאייר~פעייט:;דיהןמ~ר.שטילןדורכןפייןדעםשמייכל,ביטערןדורכן

בערליןאיןגר~פיקער.יוננעבעסטעדיפוןיב:;;םאוויריב~קן,~פגעש~צטה~בןדערפילט, Jאודערזי~ןיזי

לוק- ~אוקרtזינע",ן iפטיפן."יידישע~לב~םגר~פישערצווייטער ~זיינערדערשיבעןאוירדי~מ~לטאין

סקtזמקריטיקער-קובםטדיוטשער~נטער pב~דערוו~ם~טליט~גר~פיעס.גרויסע 12פוןסךם-מ~פע

~לבtים:דעםצוהקדמה Jזייאיןשרייבט iרtיבם ~

" i אוןווירקלעכקייט.איז-שטעטלעראוןשטעטיירישעפוןפרויעןאוןמעבער-ד~זעעןמירו~ם

פtיר-צונעוו~רןדערהויכןזייזיינעןטיפישקייטזייער~ד~בקווtיםיחירים,ווירקלעכקייט.ווימער-ך~ר

זייערפוןשטעמפלדערליגטפנימערזייערעאויףסכיבה.נ~בצערזייערפוןשיכט,נ~פצןזייערפוןשטייער

דיאויפגעשריבןם'שטייעןוועלכעאויףפנימער,פ~לק.זייערפוןנורלפובםאוירtיכערנורל,םערזענלעכן

תמעווtזטעקייטדורכגעטריבענעפרומקייט,למדנות, .י~רטויזבtפער iפופייןדיאוןדעבקעןד~םאוןבסיובות

דזיווערטפ~לקס-קובסטדערפוןרע~ליזםדערנ~ידער ...טרויערארמב~גרעבעצטןמיטצובויףד~ןיךפ~רן

אויםנע-קייןביטקר~פט.ירקנדיקער jגרויםער ~איןקעבעראירעפוןאייבעםפוןח~בטדערדורןסנולגל
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יןז iקעןא iפזילקס-קזילי~קטכלוטפן Jמיטיזטגעשפוערטו~סל,געפ ~נ~ריט,ר~פינירטקרעבנi:.נע

יעראיןבל~טעיעס . Cפ~ר-קונסטהויבער ~ iאזיר~נטפלעקטערועןיעמ~לט,אוירפ~רלייקענעןניטמקור

איזזיסויבענער,צ ~רךיבהסביישעריג:ר iפזיפביליערו~רןגעגעש~פןנעןזי~~זוייזט, iב~מ~פע

זינגעהויבןה~טווזיסנסטלער,ק ~רךינערוון, iאגעי~נקעןזיינע~לעמיט , jאקסנזיפגע iצענגאירמיט

ב~רי-יןזיערפילטהזיטערמער~סבה,מבהיימישעריערמיטפ~רבונינקייטנ~טירלעבעזייןפארלירן

הזיטזיס iiקינסטלער, ~רךי-מערנזיךפזירם;ןפב~גריפןמזייערנעאייר~פעישע-tנלגעמייןיימיטרונג

שעפערי-זייןפוןיפבליאג~נצןיעםאוןנגי:נרפtנרג~נצי~זייןזיפגעגעבןעקשנותמערמיט~לץוייטער~סך

ר~סע"·ןזפוןמויטרtנגישן iאושטזילצןיעםןיערגיצואויףקרtנפטשי;'ר

פלע-נעזמיטמעןפ~רנבוחות Yינ'זאיבערועןגעבערליןאיןאיזריב~קזיס iiיף,יערגעקוקטניט

זיי-פ~רל~זןניטיזיךערהזיט ,tנרבעטןגר~פייט-ענעזמיטןאקונסטיייישעייפtנרגעזעלש~פטלעבןצונער

 , iבערליאיןפירונגעןנרש-ינמטלערקמזייערנעייפוןמיטגליי ~איז~ראינטערעסן.מ~לערישע-רייןנע

-יסשטעאערעז~לעאיןןיך-tנטייליקטךאפע",עמבער-גר"נזייעראון Iסעצעסי~ן'"בערלינעריער Jפו

אויפגענומען·גערןערטערדולוננען,

-עקסשפעטערןאקוביןםןפכןצינםערןאפהןרג~בערלינעררעראיןשטייעןש~פונגעןריב~קס

ןאליערכנעזנגפןסשטעלאיסעגר ~פtיררזימטק 1924י~נואר- 1923רעצעמבעראיןזם.פרעסיזינ

-אויסשטערtיזיקעייסל~ני.אאיןיפהtנלטאtיר-ירזיינעפוןסך-חבל ~אונטערפירטווזיסצייבענונגען,

-קינסםייישעיפ~ר Jאוקונסט-קריטיקער,טשער~לעיבאינטערעס jגרעסטיעםיסגערופן~רהזיטלונג

טוב.-יוםאמתער~ןעןגי~זיאיזיזןקרלערישע

רערןפמשפטןבעסטןצוםמעןקעןגעמ~כט,הזיטאויסשטעלונגיזיזיקעייזיסשם,ריעםוועגן

יעמזילטאירהזיטגרצונזילר ~בערשריישעררי-יטשיב~רימטעריער~סונג,זיפשtנצ

 : iגעגעב

טגוקאימזילןאון-מזילןוזיס-ג,tנ.צוויבטשר-מזילערייישעיורזניפגעקומען iא"סואיז

זיי .יוןטזימישערביליער:נרעז Jאייס~ריערבייברענגעןאוןסביבהזייעריוגנט,זייער-

~מ~לגייעןזיכלייבן·תמייעסעלןאוןעןגערתמעםינעןזיןאופן,נ'~טירלעכן ~אויף Jייי , jייזיינען

בליינןין~בערררבים,זייטיקעאויףזירעררן,וקולםנעירעמגל ~יי Jאייקלונג~נטוןייעראיןעק~ו

וזיסו~רעלן,~קסעריע ~אוניןג~ט"ערריב~ק.יךאגעהערטןייצואינה~לט".אוןמהותיירישןערזיביי

ין iרורךב~קרק-יtיריקער~פצצויערהזיםליערביקע iיזיייאיןאוקר~ינע)·(איןפזיגרזימעןפזירשטעלן

פוןטעגייאין~נגעז~מלטאיםאיןןיךהזזבןזיס i'l ,jאיבערלעבענייט-מוראריקעייאויסגעלזייןכוחגייםטיקן

מיטאינטערעם~נט,גזירביזאיזעםקרבן· ~געפ~לךאיןפ~טעראייגענערזייןבעתן,יעניקאוןפעטליורע
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כ~ר~קטערישן eטירעםפיטלחלוטיןהזיבןtכסוופל~כן,טונקעלעציל:זייןערדערגרייכטטיטל\~ן~סערג: iו

~רויםשטעכןזייפוןאוןטענער,וערע it •ברןיני~,אומעטיקי~,מיטב~דעקט~קוו~רעל,רורכזיכטיקער-לייכט Jפו

נרענענדי-פוןפל~קעררויטערגעהרגעטע,דיפוןנ~מער eטויט-גרינעפערד,אויףק~ז~קןפוןס Yפיקייסע jודי

ווערטדעט~לן,~לעדיאויםגעפורעמטה~ט;ו~םקר~פט,קינסטלערישערגרויםערדעראדאנקאון ... jשולקע

דערחוינע-און~כזריותדיקעד~םאינערלעבעניש;רערפוןדרוקאויםאינערלעכערדערשטארק Jאו~רף t• tיזוי

שטרענגער ~מיטבילדער.דזיזיקעדיזעטוו~ם , jיערעראין~רייןגעןידרינהעלרישעאוןנ~רישע-ט Iחיהדזיםנע,

- t;eדערווערטזינל~זאומגלוינלעך,און-ני~מהפ~רצווייפלטעדיארוםזיינ'עםעןקראפטלריקער \tוגאון

צייט,אונדזערפוןד~קומענטמענטשלעכער ~ Jוזירוגעגעש~פןד~איזמ~לערייאוןצייכענונגדורךם. tjגר

בייגי~ש~פןבילדער,זיינעמיטתקופה.אונדזערפוןגרענעצןריאיבערווייטב~טייטזייןאין~רויסגייטו~ם

קינסטלער".~לסלעגיטימירטריבtיקוערטמשט~נדן, iא~זעלכע

ריין-קוביםטישע,אוןtזבםטר~קטעדיצייכענונגען,אוןבילד~ר~נרערעדיווענןווייטעררערנריק

פ~רבן,זייערעאיןה~רמזינישזיינעןאוןגעשמ~קגרויסמיטגעםו.בכטזיינעןזייהגם~זצווייג,tזרנזילדשרייבט

ח~בן"מירגעפילן.-נשמהפוןאויםדרוק j ~וויקומטווזיםש~פונג, ~ווי ,פיל tlקונםט-' ~מעראיזד~םזיב~ר

~בםט-פוןוועגדזיזיקןפtירןריב~קןען j~רעומיראוןמער.עם eעבילד ~פוןפ~רערןצורעכטד~םזיבער

ניטאירבייר tjטמזילעראמתערשוםקייןזיבערג~נג,איבער~ןיונויטיק,אפשראיזזי ....מ~לערייר~קטער

אוןיל eשדעםאיןזיר jפ~רשפילגייםטרייךפוןמכנה ~איןערן iגעשטעלטניטווילעראויב , iפ~רבלייב

פ~ר-צוכוחרעםבן tjח~בערערוועטציר. yנ;~לאמתדיקרעאןאיזריב~קאומפרוכטב~ר.סוף-כל-פוףוועה

אמתוצואומקערןזיראון~בםטר~קציעפוןפערימענטןעקםפ~רפירערי'~עריצייטריכטיקערדערצון iלזי

וו~םקול,קל~רןדעםתמידדערחערטט Iט~ל~נשטארקערדער .~י~זזייער,פן tjחמירמ~לעריי~פוןמחות

וועג".ריכטיקןרעםאונטערז~גטאוןנשמחפוןטיפענישדער iפו~רוימקומט

~זגעוועןאיז~בםטר~קציע,פוןאייזאינםווערןוערט iפ~רגליניטז~לט~ל~נטריב~קםאזמורא,די

ט~ל~נט.זייןאוןאינםטינ'קטזייןגערופןאיסחזיטעםוועלכןאויףוועג, jיפ iא~וועקאיזריב~קיסטע· iאומ

ווייםרוםל~נד,איןמלוכח-טע~טעריידיי~ןפונםעו iמ~םקקייןגעוו~רןפ~רבעטןריב~קאיז 1924יוא

"איןפרצעםפ~ררעק~ר~ציעם iמ~לצור~פ~לםקי,רעזשיסערנגעפירט tjס'חזיטוועלכןט.מי

גע- ~אין Jאופענוניגען tjחמיטפולפזירשל~ג.רעם j~נגענומעערח~טענטוזי~זם.מיטקייטןןדעראויףפ~ליש

מיטל~נד.~לט-נייעםצוםוועגאיןגעל~זטזיראוןטשעםזיד~נעםדיאיינגעפ~קטמירח~בןשטימונגחויבענער

פ~רד~רטןזירח~טוויאוןוו~םרוםל~נד:-רtזטןצודערנענטערטריב~קזירח~טאומרונייכעריקוגעוויםן ~

אויםל~נן,איןי~רעטלעכעדינ~ךפילןד~רטןזיךערוועטוויגעענדערט~געווען,ניטאיזערוו~םי~ר,פיררי
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אויפגעבומעןאיזערזיבער ~םקולטור-תבאtינרערעג~נץאיןיבלעבןא Jיבזיבגעה jשזיךהזיט ר~'י

איז~רבעטדי~רבעט.דעראיןזירפןננע~רב~נייסטערטזיךהtזטןאך-הבאבר j~רעמ ~מיטtזרןוגע

-! $tערפלעגטשעה 12- 10צוטע.נtיהבריסאוןפרייבט~לטעדימצדבגבtיצידעםע,יtזבגענ i ~ jעו iגע

איןקאויסדרקוצנךיגלעב ~בעןגעפט \tהנסטקטע~טראלערפ~רנעפילשערזירג~ב jיזע·tזטעל iאצןז

שפיץ.אדיפן ".ב .פ"אותיותמנtזלישעסדימיטגעמ~כט,הזיטערזיסול,שדישער ~ן iפמ~קעט :iךע

נע-הtזטרtזפ~לסקיעלכן iאיןסט,גי Jסטישנרזיטעסק-רעtיל ~איןסגעהtזלטןאעןונעאיז נ.:y iמ~קדער

-םז;טעריtזלסצעבעדערפtזרעםביtיצטוב~בםזילערשטןצוםריבtזקדtזהזיטאגב,פיעסע.דשטעלט

פובםטיפןנ~לעריע ~נענעבןידערערהזיטנגופtזרשטעלדערפ~רפערסזיבtזזשןדפוןסקיצןייבע iא-ן . jצי

ה~לטערקויםזיס ,זקןרב-דעסדעס ,בI:נלענז;טיסיקנ-יכנרזיב-ב ,ס'יקבצבןואבעטלערשטעטל: Jיידיש i~לט

ערת.מלאכ-בעליהtזלב-נעברtזכעבעערטי~, iגעדיסואןואנה-כלי-זמרחתקעמלדט Jאדנקעפלזיך,

 , jבביtז-בוידעסtזףאדעםבו ~ ·שטזיק ~אוי.ףשטtזק ~נעטזי,ידישן Jופבנ"ן iנ~בצ :iרעךיזןךב~הtזט

קורסות.~פפ~רשריעןערט iלעבןצדםדר~נניעדערואוןנסיםמיטזירח~לטזיסוו

נע-איז , 1926פעברוtזר- 1924דעצעכבערר~טן-רוםל~נ,דאיןפtזרבר~כטהזיטב~קרזיסוצייט,ד

פזירשטעלובכ,פרצעסןר~פ~לםקטכקטפזורעבדקויםלעבן· iיזאיןכטב~רסטי~פרסtימעדיפוןעןו

-אויפגעהזיבן 1917פוןדיעטע~טער-םטער iiקיעדערפוןחברי!:ינעזו i ,וכ~רקזיקייןשויןי~רפזירט

דעםב~קומטערלויטער.אפריספוןנג iזיבפירדעראובטעראוקך~יבע,איןמלוכה-טע~טערידישן :iדעיטוב

דערפוןפיעסע ~ ,ברען"ן"אןאל"-שפ :iןרי i: "2בנעפזירי~טעלוייצפ~רדעקזיר~ציעסמ~כןצאןיפטרזיג

חזיטערווריס-שפיל","פםצדעקזיר~ציעסדי jאייבנענעבאיסזירהזיבןב~זובדערסבירגער-קריג.ןפצייט

ריינע-קtזל~ריטד . jפ~רבפ~רלגעפשטזירקן jז-י Jאוהומ~רנעבוירעבעםזיין~בtפי.פלעקטמזיסלערופדעראין

טע-איבטערב~ציt:יב~לעעטלעכעיףאןאיסנעטשעלטעןגעש~עטעריבעןזריס-ש.פילערפז~יבע jפסקיצן

י~רק-ביואיןווין,אין-מוזייען-טעtזטערידעבע-tז'ר~פאיןאיצטזירגעפיבעןאון j~טער-אויסיטטעלוננע

~בדערע·בזיראוןאינסטיטוט")"פר~בצויזישןגער.יו~זים(ב

איבעריזער ~אדיףועקנעלזיזט ~ריב~קזירהזיט~רבעטו,דערמזיבטעדמיטנעווזירןפ~רטיק Cקוי

~זויזען,צואדינןינעבעאדטמכדקריס,ןאאוקר~יבע Jאיקזיל~בייעסיידישעיפגעקומעבעא-ביידי

- jיידדיזיך jהזיב J פוןקינד ~~לדיקער.נ ~ועןנעזארו'טסדער .דר~·אויףב~זעצט-יידן~מזיליקעיינע

נעשעעבישןסענרודיאיןפריידאוןהצרזייבעלעבטאיבערגעפזילקמיטןאיבאיינעםריב~קהזיםפזילק,ןיזי

דעקל~סירטע,עןהזיפעביבנ,שטר~ל ~נעטזיןזש ~ב~רהזיט'סיוו jארוסל~נד.איןיזירןלי~צטעדיפון

 _פעלד,ביקןזיטןבראויפן~קערצום jגענזמעזירהזינןיידןשטעטלשעפ~רחושכטעןאפ~ר~רימטע

-~רוםנעוו~בערהזיטחדשיסדריישטיינ·~ר. Jיידישפדןפ~רםעןבייעדיוצנעריקבעק,ו~ו~חיזריב~קאיז
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פוןפעלדעריידישעדי"אויף~לב~מדערנעמtילט.אוןנעצייכבטק~ל~ביעם,יידישעדיאיבערדערט

ספיעה.ד~זיקערדערפוןרעזולט~טדי~רנע~ועואיז , 1926פ~ריזאיןדערשיבעןאיזוו~םאוקר~יבע",

t:.לב~מ:פובמבילדערדיצוהקדמהזייואיושרייבט~לייןריב~קוו~ם טז~"t:.מייבעמירצופלענן טפז

קלייבשטעטלדיקן,אייבנעהויקערטו,דעםב~רקעבטווt:.זסריב~ק,איר,ט~קעפ~רtזניט ,ט~ז~נן:פרייבט

ה~בןיידןוווםטעפן,כערם~בערדיאיןtזהין,~ר~פזיךל~זטםוחרל;מעקלער,דלער,(העבדעםיידו, jבלtזס

נעזובטןבייעם,tזזעןועטאיר ,פבימערבלtזםעדיאווהויקערםדיפtזרנעםןוועטאיראוו-ער,דדידערפילט

דערציילן,געהערטה~באיךווt:.זםבםים,דיאיןינט iלנענביטטtזקעתחילתמירזיךה~טעםיידו". jשט~לצ

בייעםדעמ~טט~וטtזפממשאהעבטנזיינעמיטזען,אוינןמייבעמיטtזלייוגענלוםטמירזירה~טעםאון

הt:.זבאיךאוןקלייטל.אוומםחרזייןאיןפ~רגעםןהזיט Jאופעלדאיןנעזtזבגמיטגייטוו~םפויער,דעםיידו,

דיוייל iמ,אומעטווינעטרייער,און~בדערשד~ב~קטזוודייידן.ו~רץ-פ~רברעבטןשדעם~טגעזעןטtזק::

דערעלכערפוןזוו,דיtזזזיר,דוכטעםםטעפ.דעמליבה~טזוןדיהיים,דעראיןזירבייוויעפעםד~איזזון

זיפנערעכבטזיךהזיטאוןםטעפ,אויפן ,~דגעפ~קטאיצטאיסהזיטאויםנעבtזהtזלטן,י~רןtזלעזירהtזטייד

קלייבשטעטלדי-זירארוםגעזעןזיןייז jiקיבדפוןהtזטוו~םקיבםטלער,tז-מירפ~רי~רן.~לעפ~ראיסמיט

םטעפ-דעםפוןפtזרברעבטע,-~רץושודיtיטזייבי~ן-פביימער,מ~ט-בלtזםעפ~רז~רגטע,יםגעד~רטע, jאקע,

בייעצונעקומעןיינען fמיר-פריידב~זונדערtזועןנעפויעריםיידישעשט~לצע~פגעפרישטע,וויבט

פtזרנן"·

אייבדרוק:דעם~רויםג~טרזינןהזיבןפרייד,אוןז~בגעןפוןבוךד~םזיטגעזעןה~בןוו~םקריטיקער,די

קייןנעקומעןצוריקעראיז 1926יב i~בהבס.tזאוקר~יבעפוןפעלדערדיאויףגעשעןאיז iריב~קמיט

זיי-אויףםטעפן.זוביקעפוןקר~פטדערמיטפט tlזיבנעזאוןזוןקרימער-אוקראיב'ישדערפוןפז;רברעבטפ~ריז,

םיו-איםפtזראומגעווייבטלעכעזירוייזן iב~עםןואבןפ~רווtזרעמענ~לדעבעאויפבליען~ן jיב iהובטן iלייבע

אייבגעהויקערטעמיטבחברותאבזי'י~מ~למה, iוכדעופותאייזעלעך, ,בהמותפערד,פעלדער,-tזקערזשעטן:

געםלעךפרעמדע,ריז~נטן t5הפר~בצויזישע,פעלדי~רשויןזייבעןד~םאמת,זיי. j ~~פטעראוןשן iפערסזיבtז

אובדזאויףקוקזמעבטשלערטרויער:היימישער ~אויםנענזיםןאיןבילדער~לעדיאויףזיבעריידישע.-ביט

רי- t5הפרעמדעדיאוירקוקןפtזרחלומטהיים.ייטערו iדערוועגןפtזרחלומטאייזעלעך,דיבילדערזיינ'עפון

 .ז~בטן·

גע-ה~טערו~בדערובנ;נלות-זייןפוןצייטנ~בצעדיה~רץריבtזקם~גטינעבה~טבעבקעבישטיפע ~

-~בערפלענט-רוים"פוםטן-פטל ~אין..ש~פןדן. $tבפעםטןאיינעבעםtזןפוןtיפגעריםבקייטדיפילט

אוןזיךאיןבtזחtזלטונעטר~נוט $tהער~ם iiוייטזינ,טיפערזייןכעוועואיזד~םזיפץ.שטילןtזמיט iמערק

פוןפר~בלעמעןדיאיןמ~לעריי,רייבערפוןשיכרותדעראיןרtזטעוועןצוזיךגעזוכטה~ט ר~' j :וג;ל iפון



איז iריבtזק"פtזראים: i ג~\וזז.זגטניא \tק iז.ז iינ ;tרקונסט-קריטיקי;:רפרtזנצויזישערבtזקtזנטערדערנםט.וק

פרייד. iאופייןזייןען iוגעאיזקונםט · iלעב iזי jiפבגקבtזרענטידיאון iינע iאיינצויקערדערען iוגענסטקדי

 .:יפגעגעםן'ואער,פייניקםטערואינעןtזיאים, iכ \tהידנשtזפטלאוןקרtזפטד~זיקעדיtזזזיין, j 'קעעסאון

-אויפזינערער~בערלtזנגזtזמער,tז iע iוגעןיינעןפtזריזאיןלעבןריבtזקס Jפוי~רצעןלעצטעי

מיטקינםטלערtז Jופקtזמףליינטןניט Cדעאין Lיג iגעערח~טשטופע iנז.זפערשטיג.שט

דעראיזדיקפרייודערפtזר·נסטלער. P jערנםט jיי~ךפtזררtזנגלענישנסדרדיקעtז-פtזרב iואפtזרםדער

iפtזריפוןעלזפ-קעםלוודעםאין !דערגריינונגדינצחון, i ,i סו;i ערj ריכקינםטלערישענייעדייםגעשמידטוא-

וערןוצוליינטוי tiזאיזעםוןוא , i\~פלענקייטזפי~רקינסטלערישעשטtזרקסטעדיאויםגעפורעמט Jואנגעןוט

יז.ר~~ \ב{\לד~ר~ ~יןא ב\{\בר~ר{\דררב.ב~iויר

ד
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נעווםעדגעפיבטאוןריב~קזוכטט~ל~נטן,אינטערבtזצי~נ~לעמחנהגרויסערדער jיש iוצצעשמז.זלצן

אויפמערקז~מ-דיצוציעןאויםשטעלונגעןיינ"~ iב~מערקט:נליידערט iiאייגנtזרטיקייטזיין .זידוצ

~רט.~ננעזעענעם~ןוועלטקיבסטלערישערדעראיןפtזרנעמטערקונסט-קענער,אוןגרויסעדיפוןקירט

ערשטערזייןבעת , 19,28איןגעוועןאיזםט-קר~יזןיקונפtזריזערדימיטבtזגעגענישזזפיציעלעזיין

וו~םtזלץ,אויםגעשטעלטווערטעםוושמען",קtזטר ~"קונסט-ג~לעריעב~קtזנטערדעראיןאויםשטעלונג

 Jאושטעטלפוןצייכענובגעןזיינ'עאויםד~שטעלטב~קריפtזריז.פוןקונסט-רךמלאויפןזיריגינעלאוןיי'נאיז

-קיבסטלערשערדיייוזיוויוועלט,ביט-יידי'זtערדעראיןנט \tבtזקגלייךווערטאוןפ:;:לדעריידיש:;:דיפון

אינספ~רב.אוןפ~רםדערצוגנtזגוצספעציפישןזייןדורד,וויעטושזךיסיידישעדורךוי i ~פיט

ערווומ~נפtזרבtזם,אויףגtזלעריע ~ jאיטעלונג-tlאויםיגרי~סערעtזסךtזשויןריבtזקה~טיזירז:;:לביקן

איבטערע-~ןיסגערופןtזרה~טאויסשטעלונגדזיזיקעדי~רעלן. tiזקאוןאיילכילדער 40בייאויסשטי~לט
• 1 

קונםםיידישערוועגןקרייזן-קונםטדיאין iאןט-פרעסי:'קונםפרtזנצויזישערדעראיןפ~לעמיקנ~רביזםtזפטי:'

ה~בןוו~ם ,יידן tiזגעטענהט,ה~כןאייניקעיידן-קיבסטלער.פוןטעמפערtזמענטדעםאוןר~לעדערוועגןאון

פוןאוצרותזיךאין~נגעזtזפטה~כןמ~לעריי,נערריימיטפtזרנומעןניטי~רהונדערטערפוןמשך Jאיזיך

מ~לע-צוםקומעןזייווען ,ז.זריגינעלאוןפרישוי i ~כערדעריזיינעןאוןקרtזפטאויסגעלייג-כטערניטטל:;:ריש Dקינ

יוב-דערפוןקרויןצע'גtזנדיכמעט~זחשכון-הנפש, ~געמtזכטאוןtזרומגעזעןזירהז.זטמייג-ןאויםדרוק;רישן

מ~די-פtזסקין,-לענדער,פרעמדעפיןגעקומענעכדרד~םיידן,פוןכ~שtפייטמזילערייפרtננצויזישי~ר" ..גער

"יהו-ויצעקו:tזאויפגעהויכןמעןה~tפזייטוייטערצדערפוןנז.זך.אדןנ~ךןאקיםלינגש~גtזל,סוטין,לי~ני,

לtזטייבי-דערפוןטר~דיציעםריינעדיאונטערגרזיכןאוןקונסטדיאויךפtזרכז.זפט'ה~כןיידן- "!ךיל~' Cדי

ווי-tזבדערעגעהtז~.ניטקיינמ~לה~כןזייtיםציעס,קונםט-טר~די~לטעדיצוביטולזייערז:יטפזירםשער

אויפגעלעבטיידןה~נןטעמפערtזמענט iלםירנדיקפ ,בלוט-שטרז.זמענדיקןזייערדורךtזזויזן,ך~נגעהזיכןדער

ירידה.אוןעק~דזינם iכייגעהtזלטןה~בןווז.זםקונםט,מ~דערנער iפן jפז.זרמי~די

זעלטןאווז.זרנעט,דעראיןפז.זרט~ן~טעליע,זייןאיןרויקאוןשטילגעזעםןריכ~קזיךאיזבעת-טעשה

מיטפtזרבינדונגעןזיינעגtזםט.וונטשענער iגעtזשטענדיקאיזערוווט-ם~ל~נען, 'Dקונדיאיןזיד'יג-רט iכtזוויי

ה~לענ'דישןtזפוןפ~רשלtזגלויטןענגער.ז.זלץווייטערו~םוערןוועלטקינםטלערישי~ריםערלעכער iאדייג-ר

 1932איןר~טערדtזם,אוןהtז~גאיןאויםשטעלונגעןזיינע , 1931און 1930איןאיין,ערזירדנטנסט-הענדלער iק

בtז-ערווערטפילtזדעלפיעאיןט-ק~לעקצי~נער Dקונז.זדורדערפן·~נטןאכריםלאיןאןיסגעשטעלט רנ.;:הזיט

tזמעריקע·איןאויךקז.זנט

פוןטעכניקדערמיטזידפ~ראינטערעםירטערנליייזt-טיפט.נ~כןריכtזקזידפtזרבענקטצייטיענעראין

לוקםום-אויםגז.זכע,tזאיןדי~רשינען 1932איןאיזזים iציינענונגי~ן,םייג-ריעדערנז.זרעיווונtזשtזפטאוןר~דירונג
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ה~טק~ן iניוסt:.כ~!פ~עםפר~נצויזישערווסטערכ~דערפ~רג~נגענהייט".ןפש~טן"אין iנ~מעגטערן iא

שטעטל.איןינערשטיידישודעםוענן iוידערמה,הקד ~~נגעשריכןרונועור~דדיפוןכלעטער 12דיצ

יט":פ~רנ~ננענהפוןש~טן"איןפ~ריזערדעםןארליןבעפון IIשטעטל"ד~םישןצקחילדערשויןאיזיסנר

עצםדערפוןעיקרדערזירבעמט~סועכ,שפיניי, iדין,צtזרטער,נירטער,ר~פסך ~איצטאיזפ~רםדי

קיג-דיפוןקאויסדראוממיטלכ~רער~ן ,רד-;,3 " 1ךנ~איז"שטעטל"כערלינערד~סראדירובג.פוןטעכניק

-~רמערב-אייר~פעישערןפהשפעהדעראונטערןזיךיזt-געפינט~בערריכ~קפ~ריזערדערדער-זכרונות;

דעםיףאערקיסטערומאמתעצזירבןדכ:רהצייכענוננעןאייניקעאוןפ~רפיינערט,איזטעכניקדדירונג;

נעכיט.

ריב~קאזקל~ר,מעןזעטתקופה,זערפ~רדערןפכילדערזיינעצאויפמערקז~םצוזירקוקטמען"ען Iו

קריטיק ע-tז'זפר~ניצדיפרזיכלעמען.שעלג-ר~מ- jראיןפ~רטיפטכtזרויקט,אינערלעךוייtזזזיךהtיט

פיי-שןיזפר~בצטערןלאוןשטילןנםפהשפעהזונטעגעאוןגוטעדיאיזדזיסtזז ,ן~ייזטואוןד~סמערקט

איינגע-דעם~טטסזיכערקינסטלער.דעב'זt-טעלםפרtזנקרייךוו~ספזידערונגען,נרויסעדיפוןן iא;tזזיט-

צ : tנדער-הלק~לטן~ןנעםזריכtזקחלומטננ-בליקונסטזישערפר~נצורייכערדערפןה~ניקז~פטן

אוןמוזייעןפ~רב~שטימט ,פרעסקן-מ~לערימין ~-קזיספזיזיציעסמענtפ~לעמ~ניסע, iנר'ג-נדלעךשtזפן

בחזיכער.לtזטעוופרפוןענטדיפtזרטב jiאסן,נעבקענעןזייזזילןמ~םןנרויסעוווגעביידעס,עפנטלעכע

 ~יכן,פ~רכלבעןזפ~בזיססענרפירגזיר ; j ר;:דןמקוייםזזילחלוםזייןב~שערטועןגעיטיבאיזעסזיבער

חשיבות.ןזיאוןפ~רבעםןזפזירפילןלזיזןאוןים,טרדעםפרןזכר

ס~סן,יידישעטערעכרדיאיןקופסטאוןנקייטשיגעןינצוברענאר-לעבןיןזפוןחלום~לטערדער

i זדירובגעצטע~טער,םצאינםטינקטי~יגןגעצאיםהזיםעלכערtרi , לעצטןיםאיבנעכר~כט,יךאםאהזיט

 _יזיר,ייצלעצטעבעזיזיפגענעבןזיט iiערו~לכןופtזרפטו,איעםבדעסצולעבן,קורץזייןפוןעט~פ

דעםאיןיטפtזרליכטקtזלטעןזיפגעכליטאןtזמזילידער-ה~טד~ .מיק ~רעקדישערידערצו

ת,צראצט:;ויסגעבבטאןאאךמדערשע~לעכעדיאויסצונוצןבטיהיןזבlכ'ט-זירנ~מעבט, iפזילקם-קיידישן

אוןפזילקס-ש~פן,ןפשןטיפענדיאיןפעלקער,~נדערע~לעבייוויפונקטיידן,בייפ~רב~רגן Jליגזיס

זזילןזיבכדיפיגורן,איןןאםב-חפצשטtזזעס,ןלער,טעאויףפזירםנסטלערישערקtזאיןיז~רויסברענגען

ירקלעכן iפ~רגענומעןזיךערהזיטידבש.~פטליסנרב.מיטשטידישעיעדעב~פוצןאון jע-יבבtזשקענען

ש-טער~רלידישעמצדדג·בצבטערשטאעמע~ר iוtזגעפונעןידערבחזיטאוןיפטו iאיעםנדעמ

ןפרעקטזירדדערלמשל,וקונסט-קעבערביט-יירישעאוירזיךהזיבןפ~ראינטערעסירטקרייזן·קינסטלערישע

עס iוועלט,דעראיןנרעסטעד iפם Yאייברtזמיק,קעפtזריזסב~רימטןדעם , l/רסעודעזיי"מפtזריזער

טעלער,בעזייזt-עכס, tYiז iודיש\~י~לט-איבדי jפקיבבדזיבחקונסט, 'קערtזסישערתפןצראזיבנעז~מלטבעןז
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21 

מו-דערםעוור-מ~נופ~קטור.דערפוןש~פונגעןב~רימטעדיביזשול,איט~ליענישערדערפוןמוםטערוטעפ,

~ט-שטעטל~לטופונספיגורןטיפיש-יידישעריב~קםאוןקער~מיק.זייןאויםצושטעלןאייןאיסל~דטזיי

יידי- ~אויףפזירלט~נצנדיקעדזיםפים,אוןהעבטדיאויףרצועותדימיטט~נץעקםט~טישןאיןמקובלדער

איןאויםגעשטעלטזיךאוןגעקומעןזיינ"גון-~נדערעדיאוןעופות-הענדלערדערשדכן,דער ,חתונהש\~ר

הזיבןכ~זוכעראוןקונםט-קענערפרtזנצויזישעדיוויטרינע. ~זינגעפילטאוןר"םעדע"מוזיי jעל:,נגtובטדעם

דער-וועל"איךנחת:מיטפולגעוועןאיזה~רץריב~קםאוןאינטערעס,און .חידושגרויםמיטגעקוקטיי jאויף

רייכערע~נדערע,וישןצזירטבכבודיקן ~ iפ~רבעמ;נקעןווזיםקער~מיק,יידישע ~פ~ר~ןאיזעם~ז , jווייז

זייןזיוזיךרוקטדזיזיבערטיפן,יידישעדיפוןפיגורו 11נזירמ~כןצוויזו iב~הזיטריב~ק ...עלטערע" jאו

' t-חולאת.ריב.קלעכע

פזיר-אוניווערםיטעטקעמברידזשערבייםקונםט-ג·ב.זעלש~פטדיהזיט- 1935-יזירזעלכיקןאינס

איןזיפזיךערשטעלטקעמכרידזשקייןב;ג iאריפןאויםשטעלונג.~ןזיינעאירביימ~כןצוריב~קןגעלייגט

~צדבאציובנה~רציקע ~ Jאוקולטור-קרייזןיידישעמצדדיאויפנ~מעארימעו ~זייערגעפינטערווולזינדזין,

זייןאיןזיך,בייאייןזירדנטגילדעםגייס,ל.לעזיזיי,פוןאיינערקונסט-ליבהזיכער.זינגעזעענעאייניק\~

איספירטאויםשטעלונגדיערק.אייניקעריב~קםפוןאויםשטעלוננפריוו~טע ~וווינוננ,פר~כטפולער

מו-בריטישןפונסגעקויפטווערןזיריגינ~ל-ר~דירונגעןריב~קםפוןפירקונםט-קרייזן.לזינדזינערדי Jאי~ריין

 .מוזיייקטזירי~-~לנערט iןפונ'ם-קער~מיקאייןאוןקונםט-קזילעקציע, Jזייפtזרזיי

נעפערלעכעערשטעדיקר~נק·ערנםטשויןאיז j~לייערזיבערוועגן.נרייטעזיךעפענעןריב~קןפזיר

כ~ניים-פולנזיךפ~ריזקייןצוריקריב~קקומט 1935מtזיטן 6-דעםלזינדזין.אין"זיךייזן iiנ~סימפטזימ\~ן

~ןטזינדעספוןחולאת.פ~ט~לערדערפוןצייכןאונטערןשויןזיבערענגל~נהאיןדערפזילנזייןפוןטערוננ

זייבעןאומזיםטשפיטזיל.דאיפןהייסדיבייטנדיקגעלעגער,זייןניטערפ~רלזיזט 1935דעצעמבערטן J 22-ביז

איזמצבזייןלעבן.יונגדזיםר~טעוועןצופ~ריזאיןקרעפטןמעדיצינישעבעםטעדיפוןב~מיונגעןדיגעורען

מזימעבטןרויקערעזעלטענעדיאיןזי-ערמוראדיקער.~לץ Jליידזיינעערגער,און "ערגי~ר t" iולגעוןזירן

דער-ורעלן~מזילאיס , jגעלעגאיזערל~ענעק,ווושפיטtילאיןפלענאיךאזקונםט.וועגןנtירכטעםעררעדט

קיבםט-דיבייזיךהערטווזיםדערצייל,"בעסי~רבעטן:שטילמיךערפלעגטצייטונג, ~לייענעןני'יס, jצייל

אויםשטעלונגען"·דיאויף'לער,

קונםט-קריטיקעראוןמזילערפריינט,זיינעהזיבן , 1935דעצעמבערלעבן,זייןפוןחודשלעצטןאינם

שזיטן ~שויןריב~ק,בזי-ז-~ר".דע"ג~לעריעדעראיןבילדערזייבעפוןאויםשטעלובגגרויםע ~יזירט·~רנ~נ

איב-פיבערה~פטן ~~רויםגעוויזןהזיט , jמיטלעקינםטלעכעמיטבזירלעבןבייסדערה~לטןמענטשן, ~ Jפו

אויפ-טיף-מענטשלעכער ~באמתגעוועןאיזעםטעל~נג.אויםשדערפוןפרטיס~לעצו Jאוהכנותדיצוtפערעם



 ~ען iiגענזירזילט iiערויו i ~קונסטלי~ר,פ~ט~ל-פtנרמ~פטןקר~נקן,וערשפונםנגיסשטעלאדיזיטטו,

בילד, ~ינסזגעקויפטהזיטפזים"דע,.זיט-עמוזייזער~רי eדערפ~ריז. iקינסטלערישנםפילטלעבעדיקער

איםמ'פל;נגט iאןאזירן. ii {(גכטבזנזבריטזאיסשטעלונגאדי , i~פגערופ :tארזייערזירחזיטקריטיקדי

זילעינען iי i "זזינן:שטילןאאויגן,דמיטנ~רטזין,יכושמזנקוים-שטילערפלענטדערציילן,דעםענןו

י- eשןפסודטר~נישן :tד~סט iנעהזיבןזיס i ,ךןפצושטזננדדערנעוועןאיזשרעקלעך ...ר"מצונוטי iזנ

בייםנייטזןי iזנרויסניטאוןטזיניאוןפיין :tרי~זיךןאטיףב~ח~לטןב~ד~רפטדערביאוןלאעבעק,ל tjט

ננ.אויסשטעלדעראויףפרעםדעפ~רביטאווט (jבקרזננקנi:כ

פ~רבן,יטערןאנזילרטמלעבנם,צ~פלריקעמיטפולנעוועןאיזזי-ננאויסשטעלדיןא

שפיטזיל.ןפעלשפןאtנרטנע jiא iנעשטזננ::ןשויאיזעלכנ-ר iת,המ-מלאךפונםנעל~כטהזיבןזים

איןפtנרגעםן.ניטךרעלן iרמבן·פtנרנלר"מנערעדט: iיזנזאוןנעווונקעןבילדערדי jהזיבך yפריינטל

רערזיטןפהזיבן ,בנ iל Yיסשטאדיקןזינקנעקומעןזיינעןווזיםרי,פוןסך ~אוןלעבן".ווייטער({סטואובדז

הזיבןזיינעוווסט.נזירביטטר~נעדיעצעריג~נ

קיבסט-זנפוןש~פונגגעזובטעגעזעןזיךפזנר

אפשרןאקרזנפט.אוןבלוטלעבן,פוללער,

בלוטג~נצעזייןקינסטלערדערטזנקעהזיט

ןפקיבדערדיי, iאיבערגעגעבןקרזנפטאון

 ...שזנפובנ iיז

 , jגעשלזיסזיךהזיטגיאויסשטעלובדיזנז

צעןבזיךזירן·געאויסנעלזישןרינזנקאיז

ךזהזיטעסזיפגעמ~טערט.זיךערהזיט גע;..\

איסחזיטזיסכוח,דערזיפגעטזיןאים iפ

ךז~ןזירט,אייןזיןאוןשטילדערחזנלטן.

ביטקייבמזילזיךט tjהערווי-גן tjבזנקלצ

לעבןקורצןג~בצן jזפוןמשךאיןנזנקלזיגט

 ···קע ~אובדזפוןער Jאי-

 \'(אגרלד\(יטגרריסל. ~(\ל \\.איךרב~סביר.

 ).\ 935 \~ד 1ל~ג, 1 \ 1 ר\\\יט nגררד\(טגרר
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שטעלטאוןבערליןקייןקומטצוריקגיג-ה~לטעבער,אוןשעמעוודיקער ~טש, Iמעבנל~בדעריונגערא

נע--קלt:יראיןאובדזפ~ראוןפt:ינרt:ימען.'~ילדערןווזיס~קוו~רעלו,עיקרדערבילדער,זייבעאויס

i :ירו:tאין~רייווירעראיזריב~קומיטi מערב-ערj ל~בטן,מזילער-טנרויסעעייענפוואייבערןעלט~

מזילעריי.צופעיקביטןיינעןיירן~זלינן,ןואשוויברלעם iנ~שטרזיפוקומעןוו~סיירנטום,-נזזרח jפו

מי-פערםישעדי jפוקר~פטפ~רמעלערי jאןפ~רבונ~מעדינעה~טהt:יבןבילדער-פזינרt:יםזיינע

ב~זו-דיאויףז5רינערגעטרt:ינןזיןהt:יטפtירם,דערפוןנ~הערשטפולקוםנעפיל,זייעררן. iבי~ט

 jפויערשפtכלקסטימלעכן ~ Jפוהייליקעפוןבולדערע iונ~יען iונעווtילטן~ס iויאויםשטעלובנ,דער Jפוכער

נ~בצעדיןיךאיןנעה~טאוילבילדעראון~קווארעלןיקע'דtיןדיהtיבןצייטזעלביקערדעראיןר. yמtיל

' tj פורעןi פוושפר~ךמ~דערנעדיאווריקייטi יבןייןוא .טר~דיציעספר~נצויזישענעסט\ג-יtהj רי-עס

פ~רין.קייןנעבר~כטשפעטער iב~ק

איםמיטרעף I~מענט.צוזערשטןנtיכןtירוםוt:ירצעןאיןדערזען.ויועראיסמעוחזיטדזירט

דעראיןבמיבויחיד ~פוןסילועט ~מזילער,מ~דעדנעךאמתער~וווערןצוב~וויזןשויןריבtזקהt:יט

מt:ילער,מזרח-יידישעיקע iנ Iייט iב~צt:יליסעדנרער iאויףנעקוקטביטפ~ריז.שטt:יט-מtילערכדויסיג-ר

מזרח-עלעמענט~רערדערצווישןסינטעזדעםיןאנליקלעךווענ,איינענעםזייןגעפונעןריב~קהt:יט

מזילער-ד~זיקעדיאינטערעסtזבט~זוימ~כטוזיספ~רפייבערובנ,פר~בצויזישעראיקר~פטוישער,יר

אוןנעלעזייבעקונסט.ערנער iמtידערפוןפריינטפר~נצויזישעדיפ~ראויןווערטפול~זויאוןע eגרו

-פזירטרעטןזיינע ,ים-בילדערגריבעאוןבלויעזיינעהינער, II"יידישעזיינענעמעלן,-נ~טוריטעור

איבער-קענעןצובכדיווערן,~לטפריערן iמומtילערצוקובפט.רייכער ~איןווענ ~ייט,נעט fזינהזיטןיי'ל~

הזינומירבעתמייסטער-נילדער.פוןפ~רבן-שפילדעםאיןאייבדרוקוזיפטישעזייערעפוןעלטוודיויכטן

דערידעראויףפ~ריז,איןאויסשטעלובגפולעערשטעזייןכט iב~ז 1933יזירשרעקלעכןאינםזיבי{.ר
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מירזייבעןאויבבזיז, rשליגער-יבערצנריבעם-יבלראאיןכלה""יידישערמtזנישערדערמיטבtזעסי,לtז

הויר.דערל~בנעןב~רועטריבtזקtזזזיכעי,נעווען

ישערדרום-רוסדער iפוזוודעםנעברtזכטהזיבוטהייםל~זיקיו iאהובנערס $tדן,לתאןצרtזלי~

נעמ~כט,ערבסטגiרבזירשtזפןיןזהזיבן~בנערירט,ביט~לtזבט,טיןזהזיכןועטנרtזד,יעליסtזשטזנט

דערשטרעבנער.בזיר-~לייןזירצ iננעפזידערזייבעטיפער,אוןש~רפערנזנרקזינצעבtפרtזציע iיז

דער jפ~רבליבדערפזילנ jנtזנצזייןבייראאיזמעבטש,פריידיקעראתוךאיןריכ~ק,סטעררמיובגער

הזיטערבעתדעמזנלט,בtזנעננטםאהt:יבןמירוובחור,דלעכעריפרייבאוןדיקערשעמעזעלביקער

בערלין·אויףוע iמt:יסק jיסג::;ביטא

-צונעזירנעוועןער iשtזזויאיזעםעלכער iצןידיעה,שרעקלעבע ~עטער eשמטקצלוננמל

 , jםזילצונעי~טערטאיםם,אברנעזירטז~רtזל eבהדרנההזיטזנסיט,קרtזנקהדער"ענן, i ,iנ:נוו

זירלסו.ףןאןתרחמנאוןהt:יפעבזננםשזיןבעט,צוםצוגעשמידטאיםtזבטוויקלוננ, jיזאיב:;נרגב;הזיקט

סך ~ .,דורכנעםזיכטיטןצערעשערהזיטדעםפtזרשויןקבר.איןנעברtזכטאוןאיםאיבעררעבט \tדערנ

-עקסיסאןזיכערןקעבעןצבכד , jזינשטרענגעט iונעמלעבנס-בtזגלייטעריןזייןהזיטענערניעאוןמוט

מירבעתפ~ריז.פוןר~נדיפןאפtזרשטעקטועןונעאיזוזיסע,tזטעלשיינעםיעבעםאין jביידפtזרטעבץ

זיזדיעה,דינעקומעןאיזמזילן,קזינעןניטנמזנלקמערעט iריב~קtזזוען,נעפסתקויםנזיךהזיבן

ליידן·צואויפנעהערטןשוהזיטער

-נעיןזמ~כןלזיזט, Yאיבערגנדזאהזנטערזיסז jבטן,וילדיtזזגעדtזבק,דעראונדזביוצטווזים

-איבערנעגעפוןטויטדעםענןידיעה jיביטאנעקומעןאיזדעמזכלטזינט .אומפtזרגעםלעךשט~לט

-דערטיףאויראיזשורתקעדזיזדישרייבאיךול~ב,דדעםאיןרודיט;יפריינוערטפולע i iאובעבע

נ"לטדשטורעם,דערשרעקtזף~רויזכנטעם ;קtזמפןאוןנער~ננלפןדאונטערנענרזכבן iא'זt-יטי~רט

נעשט~לטבל~סעאוןשמזכלעדיזכבערם.שלצליבעמיטנוו~לטפיזישעזירר~ננלעןעםועלכןאין

אויףזכרוןאיןאויףמטקיננtזרטיקע,אtזז~ק, iאויפדריבדלעכןפראוינן,העלעזייבעמיטריב~קו,פון

איןאוןדיכטובגידעראיןקיבסטלער,פtזרשטזכרבענעפרי jהt:יבמירטרויער.שטילןפוןפזנןטונקעלןtז

-משט~רבאפוןפעלדערדייףאצאיצטקומטזיצווערטפולע· iזייערסך ~זייוישן iצמוזיק,דער

-וריקנעצאוןשעמעוודיקערtזריב~ק,יידננער iידערנייסט,אונדזעראיןזיריבעקסיסטירןוזנסיט,לעבק

-ברו ~וויעמען,נאויפפריינזלעראיםעלןזייtזזווייפן,מיראברים.נעליימטע Yזייבמיט ,ה~לט~נער

יט.פולקזנמהדערפtזרדהעבשטענדיקעראיןאוןט~לtזנטאיןשה,קדאיןך\~ף iברtזדער,



3' 

ברב~ ,e'(תר-ו-ב1נרט~יר'\ 2\י~צ .\'\'
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וו
ח~בזתב//ךפוזנעשט~לטזאוןגעט~פוןפבימעריידישעווענומ~טיוון,יידישעטעמעם,יידישעענן

וענןצייטן;~מ~ליקעפוןאוןצייטאובדזערפוןיישע,ניט-יאוןיידישעקיבםטלער,םך ~נעטר~כט

יששכר-נער-ועןנעאיזי~םאוןיור,אוניזערפוןאייבערב~ר ,נעחלומטה~טטםבוערקדישיי

זייבע~לעפוןהעכעראיזטוט,ערו~םרעדן:ביטאיםווענןמעןקעןנאון, ~איזש~נ~למ~רקרינ~ק.

בות. iiכ

וו~םרוםל~בד-אוקראינע,איןדוריעבעםפוןצוטיג,ינייעםמיטןדורכנעדרובגעןנעוועןאיזרינ~ק

נייעם ~ב~ש~פןמעבטשהייט.דיאויםלייזן ,יידן jאויםלייזמשיחן:איןנלויבןצומוטדעםפ~ימזינטה~ט

יצערישב~לטןפונםנשמהע Iפ~רוו~נלטדית iנלפוןאויםלייזןז~לוו~םקונםט,יידישעבייע ~נ~ש~פןייד,

ל~ודערוו~םפ~לקם-קונםט,יירישערפון jס~לד~טןוםטע iאומב~~לעשול,מ~הילעוועראיןמז.ולערןא

זיוצייטאיינעבערדעראיןאוןבית-המדרש,פוןאמותדידיאיןפ~רשפ~רטזייה~טפםל"לךתעשה"לאפון

רא-צוםפ~רבןפוןשפר~ךדערמיטרעדןאוןקונפט, iצער,ווייטנ~רדערצואפשרצוקובפט,דערצוווענדן

קעמ-אוןזוכבדיקערבייערדערצואוןנעטז.ופוןיידנייעםצוםציבור,טוועלטיקן Jהיינצוםאוןיחידפינירטן

וועלט.פערישי~ר

ביזשפרייזןל~זןזיומעןקעןחלום, ~ז~אוןטה tנ'דעראיןער·ציט ~ז~פ~רמ~נטמעןוויב~לדאון

פוןישןבעמקריאויםדיאיןט Iגעפינמעןאוןווענןביט-אויםנעפ~רעבעמעןזוכטב~רנ,שפיץצום

קונםט.שייבערדערפוןליביעה~רמ~בישעעכיילגדילענן

דימיטנעט~,יידישןפוןנעםלעךקרומעדיצוגעט~ןל~ז ~בטחוןאוןליבעמיטריב~קזיוה~ט

מיטמענטשעלעךקליינעדיצווישן jי~רטה~טערוןארוקבם,איינגעבוינענעאוןהייזעראי-ננעהויקערטע

ריב~קםפוןאיז .טייישקל ~טנעמונ ~מנעפובעןצרותנרויםע~בערדאנות,קליינעזייעיע

מיז ~אין~רןנעמגולנלאיזבית-המדרשפ~רעיפושטערדעראוןט, ~טש ~אויםנעוואקםן"שטעטלןן



זיי-איןערהזיטפל~כן.אוןליניעםזיינעהינטערזירב~ה~לטקעק~םרילע ~·נ~נtים iגלות,פווםיננארנ

שדכניםרבנים,אוןיםרבחרר-ייננלער,כלי-זמר,~םערטרעגער, _ד:;':לערלער-י ;Jטשימ:;.וננע

ד~וונערלייט,-תקבראוןמלמריםם,חטש ,עם,מחותנתטאוןתניםמחת,כלןאחתניס ,רענעםיןא

פ~נט~םטישעבםט~נץי,שערםירקעראי_אןןפו~רי~ציעםםחאות,נ~נטפלעקט _ז~גער-םתהל"ןוא

-לויכטנאיןעבגע i~לטג~ר~לטן,ערן,ט ~ iפופעריםאורשטזיף,אןופלי",ה"חומר ~עפעם jiפפב'מ::,ר

תהום.דערווישחורהריק,-~רץ-מרה iשיאזנרונט,שוו~רצן ~אויףטראוןגעל iפו jק~לירקעד

רעראין iאולעבןיירישןבטפןגר j~רצשרעםדערפילטקודם-כלערה~טגעטtי, iפקיברtיז

איי· _בילדערק~בםטרואירטמערגעמtילן,רעראי-כ~ר~קטעריזירטמער jש~פזייןפוןפהתקערשם:;.:ר

- tiילרעדערפוןםפב Jאויפיטשקבןייזביזם,קפוןםחבןייזוען iנעסואיזאמת,ק~מפ~נירט.דער

דערפרןוועלטרעמריקערשטנייעררעראיןען:ו iגעאיז~מביציעדי iא ,נגריכט-נסטק ר;;:שיך:';:נ~יצ

געדעכע- ~י ,מג-רב'טזייןערז~ל~ון _קולענעיסאיינדעםהערןל~זןצוזילוציערעםישעררגרויסער

גע-קינסטלערישןפונם _געטtירעםספןארמעןקומטויט.tיבערפ~רג~נגענהיבערחררער jפניש

 iאו , jפ~רכנזירטפ ~שקבעבדפזירמאגט:ערה~טפירערןאי ~עלט iוטערברדערצ _ט~

-נ~ iיףאריכטונג,-קונםטןא·טצ iאtירטפוןליסגילנבעראדערפירטםאהtיטבענקש~פטד~זיקעדי

ת. .שיכר-פ~רבןאוןירפר-פ~רבןרמטאריז tiפ iבבערלין,ןאעמזיסקאיבערנע,אוקרtזןפ jדי;'גןרער-

~ i נר~נגעצאמזילטמזירהזיטזיסק~ל~ריט,ןופפייערצוםן,זדערצוארויסאוןג~מעני~עלעטדיעק'וJ 

נשמה.ןזאיןתריקהתלהבני~בר:;;נט iא

i זטהזיטעסערtילגעהtצבחתדע!:זימi ב~זוכi זקןtזייאיןריבi געאיזע,~טעלפ~ריזערi ועi נע-

נ~כט":אייןןא"טויזבtפןפמעשהלערריאיןפ~רטיפטמזילערשטןצוםזירהזיטווזיסיעבעם, "וצ Jגליכ

נ~רטז,-בערצ ~ןא~נרלט iפ~רקtזרט~נ~זשןןאנטןלייפר~ז~אישע iה~במותפ~רבן-חל ;::קירנ~'גל

גייסטער,-תעופזיינעטמת,נ'שמ-בלומעןבע iמיט ,פtזנט~םטיקרע~ליםטישעריןזטמפטו~'כtים

-ינ-גר~באוןמלאכות-בעלקערריקעהיט, ל;;:מ~רנה-שיין-ק~לירטע iמש~בערבלינרע, ,ת-רוח jנטש yמ

-קרדפוןכה",מלמער ר~"ריב~קםפוןתבועשדאיןיבןגלזינגעהויבןהזיטערןאשדכנטעם;קעכ

אין _זיפריערזיר,טמטגעבומעןמןאען iגעוערגעץזייהזיטערוזיסיידן,הויקערדיקע Jאולזימעמע,

~ריין.רביקעראן i jא _צטעראןארtיפע,א-מערבבעראעגו-תנלןז

 iזמיטאון ,ר;;מטר-נעטזיtזןפ iלע-דעםלעבן, iזיטמשה.ראאיבערגעלtיזטהזיםער ר;;:בא

i .געק ~זייןפזיריזירן ;;:םצ;;:לדיבזירערקi אןפi ,יטנדזtגעלענטצןאגעשט~רקטזירערה

שטוב.דישערדעראיןפסלים ~.שדי i~רייבצוטרtיגפרו ~ב:;;רקי~ר::ניש:א'ערנ ~וצהtננטtז
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-ב~קעבעז iייtזז~לליים:איןאויסגעקבזיטןי iארןלייוובטןזייבעפון iפtזרשויבעדיומעןי~רtיפגעבהtיטער

ת-לעכן,וגלאובדזעראייןאיצטערבtיריקלטן iזיסן i ,מצריםפוןחושרדעםב~רביטהtזבטדערמיטט~~ן

tזtזרומבעמעןוינעןווצוגעזירזיזtילפרייד;קינסטלערישערפוןציטערtזאוירדערפילןהtזנטדיזזילבזיר

 ~מיטיקזווקזיראינאיינעםהtזפטדער ·מיטאויגדזיםז~לאיר;פ~רזירשרעקזניטאוזפסל, ~געשט~לט,

פרט.עסטעטיי~ןאיןאויריידישערן iושטובע iVיידי'דיז~לאוןרוחניות,יידישערדערפוןנג iפ~רקערפער

חtיטערtיסומשא,לעצטעדיעג,ו iרוימער-·געטtי-טזייןאויףסטtזבציעלעצטי~דיעןוגע Jשויאיז-'דtים

i~פ;עששויןקרעבק ~פוןtינעריונגע,זייבעיףאיפגעלעגט iאר i יבןיגןואדי .פלייצעס~כטעtגע-בזירה

n וגעמט:ולi ילטt,זעןi יליקעדיבילדאוןפ~רנאיןאויףלענןעסיוtמערנ-איירזיפע,ןופגעטזיסיידישע~מ

קיבסטלער,יידישן iועלטיקהיינטרעםכפעריקפר iמ~כ ,בסטוק-פזילקסיידישערפוןרעשטןזייערי~ויו

עסטעטישעזיינ'עצוניזעןונטעודערגרזירבטזאוןיטפtזרגtזנגעבהזייןאיןדערמtיבטזירהזיטווזיס

קייןאוןצייטקייןיןשהtיטפלעבערtיזיקע iדיפtזררזינע .שו n-נסטוקיידישןןופ jוtירצלעוי iצוביזאכות,

ירקלעכטוופtזרנסם-חלוםוקזייןפוןהעלפטtזtזפילזעןצובדזואאוןאיםערט-tlכtז'ביט .געקלעקטניטחתוכ

iאמתרדעראויףזירמיטמעןומיטגענהtיטערןא , j ::;:ל Jאי i זעלטtקיבירענעוגעכ-ניטסךI ,דער-ניטדער

ינענערגעהשיינער,אוןריינערtז jעג ii"הונורעיפרוכפעריקעועטעאויסגעהtידעניםנ-בער,יפלפירטע

נסט,קר;::יידיש

סואיןאוןיטטפוןפליגלען,דינtירפtיכןסע

i נםופגוף,דעםפוןגייסטדעםשעפער,עם

גי~ליבט,יךואבtירגעשאצט,בtירביטאיסחזינן-טע

פוןנגוש~פדיtיפצוטיילןער,וושנtיךנאמתער, ~'

יי-וןואבזיעבטע-tזלעמירןוזיס ,ק~-רי iקי iלעבע

הtיטtיסוהשפעה,tזיסגעגtזבגעןוtזראיז jריכ~קן iפ

איםאיןהזיבןמירפערזענלעכקייט,ןייןןופtזלןוק~דימיטגעשפייזטזיר ,ה~טאוןווערקזייןtזריבעג~שטיגן

זיגרייכןאון iמוטיקא ,קונסטיידישערדערפז:זרקעמפערtזאוירנtירק~בסטלער,יידישן ~tיריבביטגעזען

פזין·דערןופטרעגער

לינע-שטרtזלב-רזימעבדיקן,,שט-חןדעמ-ריכ~קלעבעדיקןעם i Jאווערק,ודזיסנ'tיראיזפtזרכלינן

איב-נטערגע~ןאtיבערזירמירזזילןצי . j ,;:ימקגענווע~יטזפןופמלאךער iאונדזנייהזיט-ריכ~קדיקן

 ~ג~נצן

ןוא ,~לעמעןאובןפ~ר iעוגעאיזריכtזקtים ijאויסטייטשן,לtימיראויפשטעלן,ל~מירז~מלען,לtימיר

ערןמtיל-קינסטלערשtזפטזייןזtילמ;נטשן·-פtזךןופקרייזלעךאיןוערןפזירגלילtיזןביט ה-.ט·ירזייןלזימיר

נןעלגייסטסקרינ~עטוטמזיל Dדענןוא , jסטזיווקולטור-בtזיידישןלטיקן Yו iהייבטנדזער iאןפטיילזי

אובטערג~בג,פ~רחtיכןמוראניטןואתונשמיידיי~עסר ~איןליסולגג Jאי



 ll930 ,ז3,ךר\ 9א.ר\~\ב1כרר1כס\בר1כךס 1ר(\ס 1א.ר ר(\,צ,3זר \\א (\~.ברך

זייןנ~ךאוירפ~רבלינןאיןזים iiאטמtיספערע, j ~געש~פןךזהזיט jריב~קארוםפ~קט: ~ jםיאי

i-ר iלטק ~ jי~לזאפטלקולטךר-עםטעטי·tנ.·~איירעלע,רינע,דזיזיקעדיאוןיט.וט i .מערטi טאריךמעןז~

-יענ~גריםןמרזמען Jאו jטזיפהלעבו jרצ iקןן jפנגש~פדערצדהוכ:;:דזיטריב~קו,פוןקולטדעם

סט.רגי iיז iצבי~למיטזינגעז~פtנזאוזיםנג,נשטרענג $tדע
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 lך:~~ברב n) Yר ~ש"יר ~ 1\רך"

. 

וו~םי~ר, 20לעצטעדיפ~רנסטקיידישעראידעישער~ןפוןרענ'עס~נסדעםווענןרעדטמען iעוו

~וועקגעשטעלטנזימעןריב~קסד~רףר,דאונןערפוןאיבערלעבענישןטיפעדיפוךזירפזירמירט

זיראיןפ~ראייביקטקינסטלערדערריב~קעקספזינענטך·שט~רקסטעאירעוישןצזירטערשטן iאויפווערן

זייבעאיןערלעכקייטזעלטענערמיטדיקייטשפירעקינסטלערישעאוןמענטשלעכע~סערנעוויינטלערא

אוים-שווערה~רמזיביע,אינערלער-פעסטעדיכ~ר~קט;,נר. iשט~רקב~זונדערסtו Jפוקומטוזיס i ,iננע iשטרעב

אין . jלעבאייננ~רטיקןאוןווסטזיניקן iב~ ~צובר~כטנעאימהזיטליידן,פיזישעאוןגייםטיקעפוןגעשמידט

זינגעהויבןגעה~טערשטזירה~טאיבערגעריסן,פלוציסי i~ןןירה~טפ~דימ-לעבנםזייןוועןדענזזילט,גרזיד

ווזיםגילנולים,דיש~פונג.שטילעראוןפרייערtופוןוועגןלויטערעאוןרויקעדיאויףעליהקינסטלערישעזיין
. 

אוים-ז t5געוועןתמידזיינעןווערק,לעצטעיינע iכיןבןזינהויפריסטעאירעפוןדורכגעמ~כט,הזיטקונסטזיין
. 

iקייןביט Jאוגעשטעלט,הזיטלענןדזיםווזיםערונגען, iפזיפוןדרוק i וקלענישtפון~ i ,ה~בןזייאוןוכבדיקן

צוםביזדורכצומ~כןגעה~טהזיטקינסטלען-קעמפנדיקער-ערלערדערזיטזיסו iגער~נגל,רעמזיפג('~פיכלט

-י~ר, 38פולעקיין iועד~\ג~לטניטאיןער-'י~ק liזיאונדזפוןיונג~זויאיזערזיםוו ,דעמצוליבגרזידסוף.

שטענדיקקובםטנדזער iאפוןנעשיכטעדעראיןעלןווווזיםווערק,זיינעפ~רנג iכ~וווברערמיטמירזl-טייען'

כ~טייט. iערשזנקל~םיק tjו jהזיב

וועלכןבייווימער,לעבנםגעשיכטע.זיין jקענינ,.מעןמוזקינסטלער,דעמזיטפ~רשטייןצובאמתכדי

 . iאומשט~נידאויסערלעכעדיז.:יטפtזרקניפטענגג'ש~פונריבtוקםאיזמזילער,tננדערןאיזעס

פוןתלמיד ~בזירזייענדיקאוקר~ינע.איןסביבהידישי~חם-יידישדיאיזריב~קיששכר-כערפוןהייםדי

ירט e.קזיאוןפ~רשטזוכט,םט, Jפזילקס-קוניידיי~ערמיטזירערפ~ראיבטערעסירטשול,-מזילעריעווער vדער

-~ק~דיאיןוויפ~רטזין,מערסר ~דעםאיןאין Jאושטעטלעראוןשטעטדיאיןדענקמזילןיידי'זt-עtזלטעדי

איןטע~טעריידישן ~פ~ר~רבעט-צוגרייטונגדעראיןאנטייל~קטיךוןtוןאוירנעמטערלימודים.דעמיי~ע



אימפרעסי~-קןפ~רבtז iאגעמזילטדעמזילטזיינעןלעבוידישןפוובילדערןאפןפזילקס-טינעז . iקיע

ב~ק~נטזירערה~טטעtזטער,דישןפtזרןגעtזרבעטה~ט~סעקסטער,מזילעריןדער~דtזנקסטיל. Jניסטיש

רע-דערנזירשם.רסט~רקו ~געמזנכט Cא·יףואה~טזיס iברזנק,אוןקזנסזיפןפנםטקנייערד~רמיט

קטזיר.קונסט-אינסטראירןאקיעואר-ליגע"לט"קדערפוומיטנליד ~בזנקרוערט 1917פוןציע~לו

טוטג.-רזים iציינענען,בדערקלערנט , jפלזנק~טמזילטפלעצער,אוונtזסןרעקזירירואיןרז~~טייליקטער

זייוואtזרייןשפעטערנעוזזיםצייכעבוננען,יבעזעסשטזנמעןצייטיענערפווליבע·בדיג.-רער iiבאזנמיט

קינסטלערישערזעלבשטענריקער{:רשטערבזנקםרזיינעןצייכענוננעורזיזיקערישטעטל"."זזיםtזלבז.זס

ח~טמעוזנזאויסדרוק-פעיק~יט,פווקרtזפטזנזזנוןאיגנ~רטיקייטאtזזtז jזזירויםנעהזיבןזייק·מרר iא

רי-"שטעטל"ןפבלזיטיןאמדרגה.יכערה jפקינסטלעררעםקןרערבלאיסןאגעקעפטדעמזילטשוין

חסי-זנןפלןנעפרימיטקטירכגע iרזא~םן iזירט,איר jאאיינציקעאווגרויסעזנוויזיע,זנאיז-שרל

ט.אייגבtזן"טיקאירמיטרערשיטערטזיס iאוןעלטריש-גייסטיקער

ערה~לטלעבבס-תנאים,ערגסטערבירזי-'זנ,ע· iמז.זסקיןקבערזנרריבזנקפזירט 1920יזיראין

דניטלזנפערהז.זטטצערשטערדיג.-ר jא jiאפלזנקזנטן,מז.זלטעקסקורםיעס,מיטז.זןפירטרעפערזנטן,

קרtזינעראדיו iפtזרעלןזנקנעזיע iמזיםק jאערשtזפטשפעטערר·זפtזר~רבעטןצומענלג.-כקייט

פזיטערןזיעלכעפוןואא·בערנעלעבט iזנלהזיטערוועלכע , 1920- 1919איןשחיטותאוןפזיגרזימען

רי ,יאושגזנבציןרעםיםנעדריקטאערהזיטז jאעטנראד.עליםזנאיןפזיגרזיסבעתןקרבןזנגעפ~לןאיז

הtזרץ,צעריסןtזןפציטעראוןיסוריםדםג:;;לזירןארזיהז.זטתאןקרבנלריקעאומשריפוויןEכאוזירןל

לעבטדזיקומענטןקעמעכטקעדזיזריןאאיציע·בטאקינסטלערישז~רערניזנאיןקאיסרראירגעפינטווזיס

~בקלזיגער.tזןס~רטרעטערןארנשtיפט,לער tה'חןופטענאימהדיקעע'יענאיבערנtיכזימזילריב~ק

Y שפרביטt:.;Y זלטןזיבעת ,ערtאיאויפהJ צ ר~'"מטןבזנקן,בערלi באדקרi זיג.כגלראןקםטעייב

ווידערד~טרעפטער .בקל~ב"ער i ~נזירןפאוקראינג;איןהייסזייושויוערזעט 1925י~רןא

גע-יערעזרטכtזר~קטעריזואער:~בעמטקכלפזנרשזנרפטןזנמיטאדןט-ציוגבטוזן j ~ iפטרי

וקtילעקטי ~פוןכלל, ~ iפטרעגער ii~בדערש:בזירפריער,וירעזנלעראוןרינטיקערביט-שLנtנלטן

דישע"ימזנפעשערטזיגרזנפליןז Jאיוק" Iיםד iא iמזינומענטי~לזנבזנקומטדזיםנורל.כ'זtותפןתדיקןזנמיט

ערלזיזטז)פזנראיןן(ששפעטעריזירtזמיטקן· iאייבדרבייעבעזי~פגלעןשפ~סנע",קרtז iא jפטיפן

יידישורעםייד:פטיעםבןזנבדזאזט iועלכעראוקרtזיבג;",ןפפעלרעררי"אויףtזלבזיםןייןיס tjזרירא

פויער.ידישןיבטןפארכריבטפוןפעסטו,רעםאוקראינע,פון'~רדזנרבעטער

זיטופזנריז,ןקילעכן,רכגעמזנכטןרערשזננזירtזלט,ניטיזיר 30ןקיריבזנק,מטק 1926יזיר Jאי

עברלערקעןזירן,זילוציזיבערערעדיפון itאיבערלעבעני'ריבזיירמענטש,דערשיטערטעראיבערלעךדער
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~ריז eקייןמעןק Jזייביזהזיםערזים ii ,rtל \tקונםט.בזירמ~לעראוןיקערר ~פוןפטלדי j~טעמעיינאפריי

געםיט,אויםגעם~טערטן~ןפוןגעשריי-לףהזי jי~ iiני~איןגעוו~רן,נעבוירןויבטאוןק~מףפוןאיזנעיזt-~פן,

טעםפער~מענט.פוןפירןןידל~ןטויזיםר,ב~טקרעפטיקער ~פוןאויםדרוק,~ןזוכטזיםקיבסטלער, t\ Jפו

שרעקלעכעדיפוןב~הערשטזייביעןנעפילןזייבעמען, $tגר $tפפוןקרבנותדינעזעןערה~ט Jאוינבעזימיט

ii יi ,דיעםi נייערדעראיןןאפ~רבן,העלעאיןלעבןדזיםערזעטזיבעראיצטןכרון,זייןאיןנעלעבטהזיבןזים

,אומנעצוימ-ערדיקעפרדימנ-רניט Jשוי-קר~פט,נייע ~איסאיןאויפנעוועקטווערטםבינהפ~ייזער

-~טיינטלעכעראויםערנעזייןאויםדרוק.:נייעכ ~נ~קומטאוןשפייןבייענעפיבטזיםקר~פט, ~בזירטע,

עםרחבות,מזילערישערןאיפנעלייזטאערט iiה~רנעאוןערטעפ~רגלידזיםפזיימען,נייענעפיבטל~בט

איר~פטרעםמרה-שחורהטיפעדייט,צ~רטק iiאייכקייטופוןכןשטרפ~מעלערדורר~פילוזיד Jשלזיג

ט.צילעצטערדערפוןפזייטרעטןבי~זאיןי~יקרדי~ר Jמערקזירןט $tלעלכע iפריי,דיםערגעו ~פ~רפל~ץ

פעבדןל jי jןא , jזשעטםדיכפןזיפקלדעםאין , jק-פזירמעאויםדראירעאיןיכעררערט iקונםטריב~קם

בילדערל~בדש~פטן,לויכטנריקעןא j~רעל~קבדערלעכעפ~רניק-איסבזידיזןב~עםלייכט.ווערט

קזיל~ריט-ריי-ןאחעלעיע ~ערטפ~רבדי . J 1931פערד,פודימיטבילדינעפדזיםלמשל,י i .חייס-בעליפון

נ~שרעבקטזים iט~ל~בט,זיין~קםט iרעם ii ,יזירצריזירפוןזיריקלט~בטוקיבםטלערדערי jiזעט, 1מכע.

פtירנןדמטלק iפtירפייטער, iיטגביזירש~פךננ,ניז-איצטיקעיזייןפוןאמותד'דימיטמערניט Jשויזיר

ערם $tו , jדערפוםנמטקדזיםנורן·פשעפל~םטצועבדלעךטזיןנעס ~זירזיבחויב,איןיר, Yיר iכדי

~ריזער, e ~ '~בדערע,מיטפ~םירטדזיםירו,זירןנעואיזערזים~טמזיםפער,זערפtזרדערפוןישטב~ראיז

יפגי~-צובשטtזרקצו jזייונבטדער iפו iאכקייט yפערזענלפילצםטזיניק, iב~פילצועראיז ג:ר:::ד , jניי

~רוים.זידפוןאוןזיראיןן~קםן i ~איזד~םעלט.איבעווייביקםטערזייןטיטווtזקםן

אייבגעפ~לן,איןערוזירן.געבטערנעה~קטאבריפשטזילצעראוןשט~רקערד~רזיטאיזפלוציםאון

יינן·פ~יצצואיסאיבערזיריזןב~בזירהזיטזייבעקרויןדיאיידער

-מזילעייש-קיבםטלערייטערדיקערזייןזידער~קםן,נעווייטערפי~רזעבלעכקייטריב~קםווזילטצי

יגנtזר-אןאלטןכ ~ז~די~מזילטביזאיר,יגי;;נעסאזייןפוןחשבוןאויפן~בטפלעקטזירווזילטוקםשער

גערעכטעםשקייןה:;לפןביטברזאועלןעםאוןאוים,פtזלטערוויאזוי,זיבבעמעןנורלדעםמוזןמירטיקן~

רי-קר~פט.ג~בצערזיין Jאינ~בעמען Jאויךזפם iתקענעןנורלדעסמוזמעןתביעות.ן iאטעבות

וועל-אוןנעלעבטהזיטערועלכעראיןוועלט,דיט,לעווןייזנענעבןווערקזייבעאיןאובדזחזיטב~ק

דז.·אובצורעדןקובםט iזיפוןעיותפ~רבליבענעדזיזיקעדיאוןיםנעפורעמט. iאהזיטערכע

אוןיגב~רטיקאלנטלעראויםערגעאזויאיזזיםאיס,ראיןקיבםטלערישעדזיםב~שטייטווזיםאין

קיבםטלער~יידישןספעציעל , j~דייטיקםט-פ~רןאיסמ~כטוזיםו~יבמיביחיד ~ iפ~איסמ~כט



די פt~כ~רירטערtזפט ,דערפרןגען/דריבמען iקעמהרת,קיבסטלערישןזייןאריףגעה~ט jהtזכ jפ~קט~ר

i זרצלטפ~רזאקובסטכ~קסtדיפרןגעשפייזטערטרארןיטפזירג~בגעבה'~ערדהסדעראין

צורייד~זיקעדיהשפעהיעצידירבדיקע ~פ~רtזם iיוגבט-צייט.זייןפוןשט~מעןtזסענזtזציעס,שט~רקע

ביטאיםזיילtזזןפ~ריזפרןיכער-~טמזיספערןצדעראין~פילרמעטרם;אאיםפ~רפזילגן Cזי j ,ם:;:מ:;:ט

-ה~ראוןשט~רקזיזאיערפ~רארןאיכערלעכעביש,עמעבטשלעכ ~אויךאוןשעבסטלערקזיאיזדtזםרן.צ

 ~פוןהשפעהדערבטערא~רובזפערפ~לטאוןגעכיטדtזזיקןיעםפ~רל~זטערזיכערבזיר "-Ii .tlנזזיביי

מען~ליין·ךזגעטריימערביטיןשערכל'י~ט , jגעשט~לטצקיבסטלערישזיוטפרוןאסביכהייערב

tזכעראיזפ~רגלייךדערגורל.אוןהייםפז;רביבדטאיםועלכן iמיטש~ג~לן,מיטרייאייןאין~פטאי!:'ט-טעלט

אייגעבעדיפוןיאריסגעדינטעטן,ן'א jלרמט nיסנע iאדעםפוןמערסך ~שעפטש~ג~ליסערלעכער.א jיר ~

כייויביט,זייבעןז~כערש~נ~לן,כ'מעל~דיעם,זעלכיקעדיקליבגיעןריכ~קןיכאיכערלעבעבישן·

ניידעסידיזס, nפוןיזיtזבערעד~סזיךאיןה~כןקיבסטלערניידענ;נזעעבע.-ב~רמיסטישע,-רישל , c :;:ייעב

דעראוןtפעמפער~מעבטתבטיאtפ~ל~בטביקח.ציעןזייעלכןפוןרש,ש iזעלניקדעם iזיפ jשטז;מ::

מערק-יןזאיןיףבצךז~קסטבעראבשעתענן· jפ~רשיידעבעאויףגעפירט~כערזייהזיטלעכבסג~בג

ערטש~ג~לכשעתtזפגעזtזגט.ןבכיראפוןיטערצודערךזהtזטעלט,מערכ-ןדערמיטרלנירדיקן

דירטשט "אלערבטעראמתפרי·מד"ר.אראפו'כ-אמעראיןבאמרבטבליראפייערמערכ-אאאינגאבצ' ו t, Iג ;(-ג-ו ?-1 '?-ו-

iפז;רבדער iפסז;רמטכ~קעראוןאייר~פע-מערכן iפקולטרמזילערישעדיטריי i זל~םtביי-מער~מ

יםדרוק,אנםטלערישןקיעםבכוז iצכדטעמעס,ז;לטעדיtזפלtזזטער~זtזמtזל,פ~סירטעס · rי'רעם

עםאיזכל-סוף-ףסtיבער . jז~כקעפרעכטטגעבדעםאויףאויךערש~פטפ~רבעם,גרויסןפוןמ~לער ~און,

עלטיק-נ~ילןגענעםאיופןא~קםענער iiזעלכסט-גענעקבtזטעבער,טייגיגעב\'~םאפוןרינ~ק,דערביט

נtזז;ר-שפעטעראוןפנעמעןאזיךאיןגעקעבטחtזטער,י jjמtזלער,כ~גאבט/ר~זtזבזירבסטלער.קטי~ר

~לט:;נר iיזמיטפ~ריז,י iו~טמזיספעד,-בסט iק ~ז~ iאימען iאויפגעקזייבעןו~ס ,סטימולןשעפערישעבעטן

בטעראךזחtזטש~ג~ל .. iו~קםסא-ט'קינסטלי~רבtזךדערנייאוןיtזרהובדערטער, jפטר~ייציע-קובםט

ער'ינ~שטייטרעםאיןק~ר.זעלכדער jפtזרכליבןאtזכערריכ~קגעעבדערט;ם~רפופםתבאיס~זעלכע

 · i ל~ג~~'ןארינ~קןשןצחילוקטזילער·עב ,rבד~ iפ

דיאובדזייזטערהיים;~לטערזייןן iפלענןדtזסאובדןיזטנ~ערtזסודערפון,tזןינטהריכ~ק
-

לענטערמה·כדיטמזילצזייערכייחייזלעך,ועפרימיטיייערע-זאיןב,שטןאאון~רכעטרערני jמעבטיט-

ליע.מקןאייגב~רטזייערןאן~רבדןארטפןאסכינהיערזדורךאוןבהסביערזאיןאויףזיי

ן iאבגעןחtזפעבנעבקש~פט,ת,מחלדילענן, jיידיש-חסידישפון~טמזזםפערדיבדןאגיטשזיגtזל
י

~ןעלכם ס::~' Iשtזפטןאימטי~ריסגי~טרא i ~ jאעלטירקלעכער iiדערןפ Jיפ~בטלדtזס , iנג/דיכט
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שטאנר-רייי-מאלערישןפו'רזינאהאט ר··'ין iאערק iiקונםט-פ~רענריקטעמערנעשtזפןטtזנרן-.tlאומי - ~ I I;וו~ 1('

עקסים-ניטאיןאיבערריכטןאוןמען Y'ר Iיסיצךפ iא ד~' iענכtזשערטעסאיזtזלייןאיסנזירווזיםאייגפ~רטיקם,

געשטtזלטן·פtזנטtזסטישעטירנריקע

אומברחםנות-סךtזאיסטרעפטגורלרערווירקלעכקייט.ה~רטעררערצוצוגעכונרןמעראיזריבtזק

ר~זיקעריפ~טער;זייןינטעקנערtזםאנ~יה~בןווזיספזיגרזימען,גרויז~מעריאיבערלעבטערריקער.

' tt זרויףימעןשבילרער-רעקtזמזילנ~ךאוןווירערtזייןאיןj כרi ,ןi רערערטערפינער.איןיזיעם-היץי

שפעטער,שריפות.אוןמזיררפוןצייכןאונטערןנ~רהייסזייןערזעטחילת Jרת.קרננריפוןזינקלזינער

i זןשויןצוריקקומטערועןt,זקסענערtמעבריערכ~גרייפטאויםנעווI זלזייעראיןטשןtבילרערזיינעלעבן.רע

j זםטישעקייןמערניטשויןייבעןtזלע,אוןפ~נטtטיפןאקערעאמתרסך ~זיינ::ןזיאירעY אוןרע

אויםררוק.זייעראיןשטtזרקערעיךארערפ~ר

יקערע iראיןרזיהזיטערורעןמט,לקפ~רפנוער Jריפ~ Jאישפעטערזיךהזיטטעכניקזייןועןאון

רזיסקונסט.זייןפוןודוקםtזםך-הכללעצטןרעםאיןניטניזיךרזיםנ~טייט-נחת,מערפ~רש~פטפונקט

איןה~טערזיםרזים,וועןצילן,ווייטערריקע jהז;בצוועןנעזוכהזילטערען iען,געיזיאפשרןזילט

תשלממערנזיךמיטוזילטערעלכער jנ~ךאיבערנ~נג-תקופה,~ןנזירועןגעזילט ii ,ןפ~~יגע jפ~רי

פלtזם-לעצטעזיינעינען jריקקערוצ ~ז~פרןמעןסימפט~און .קוו~לערשטןזייןצוריקגעקערט iצזיר

ן. iiפרטיש:;

איירערה~רצן, :Cצנזיענטערועןגע yונקעל .:t-ערושורזיםאיזקינםטלערמ~סיוו-הtזרטןרזיזיקןרעם

אוןייררערגעלעבט Pאי jאיהזיטשטtזרקצוט, iבליןזאיןירושהריאיזשטtזרק'צופריילעכע·-זיר:ל~ז 1רזים

 ~ז~מיטיינען jנילרעיאומבtזהזילפענ'ע-ק'ט-טעכזיפטזיינענעזען.פזילקזייןפוןטרערןפילצדהזיטער

זיי~פילוווען~זהייט,-.tlמענטיגעפייניקטעאוןליירנריקערימוראריקtזזויזיפשפיגלעןאון jלזיר Yגקר~פט

צושויער.רעסאויףרזיךזייטרייםלעןמשונהריק,זייןצואויסווי'זן

i ,זיםi זקנגערירערןזיסtנייניטמירגעפינעןשה,ביראיכערגעלזיזטאונרזןאגעש~פןהזיטרינ

ב~מערקן.אימ,בייוינולט,~זויזייבייביטיך jלזיז~ ם~'זירערקינםטלער,נרזערעאןדפ 'םך ~

טניאוןרערקענטענישיק-פעםטערינאינעווי tjזפוןשט~מטווזים~נטוויקלובג,איז:רזיס

 .נעזעצן·אימ~בענטעאירעלויטווענ,זיכערן-זעלבםטוםטזינ'יקן, iiנ~tזאויף



אונרוערזיייטב~גלר,ר iעלטער~ן iצגג;ה:גרט jה~בזיסו iמעבטשן,עק ii ~אוברז Jפויעןגעם iעוו

געוועןאיואוןברזאצג:;;הערטהזיטזיבערריכ~קשח. iירזייעראיבערבעמעןמירפיעטעט,

עק i ~זיימיטגייט , jם~וועקגערברזא iiפ Jעררוריב~ק,מעבטשו,~זעלכעוועןייבגםטע.ריפוןאוברוצווייזt-ן

הזיפעבובגען·ג·כ.-בעאברן:נר:;;אפוןטייל ~פ~רל~רוווערטעםגופא,אונזז jפ.ושטיק ~

פ~רר~מ~לםזפאיזעקב~קן·מטר ;.:iבtזקעב iiעק iאזיךה~באיךעוו , 1918זומערועןגעאיזעם

מערנ-איירזיפע,יוקעהבמרערצטגג;גרtילמטרז5נךזהtיטרינtזקג-עט~פ.ירורכג~ב ~דעןגעכיירןאוברז

-הייםמייןאויפזוכןרער iמלחמהקטערר;נבר S:פ~קזירשטרערבזיךכרי , iצוריקגעקומעניואיךען jוו~ iפו

ירןבברזאה~טל,קזינםשערירעב iע i ;;:גו~זיס I ~ויטש,גורעגריג~ריכלל-טוער,יירישערערקיעורג;י .לז;נר

 ~מיטפטשט~ט.הש·כ.-רבקר~ארערבעראגעהזיבגעןר~מ~לםט Jזייבעו~לקבם iלעגרוילפנויפגעפירט. iצ

~ןפוןר~רטזאו,עק iא cלת-ענ iשר jז;לטרעםנז;זוכטז~לנערריט iהtיכמירווי ,ר:גט::פ~'ג t5ט

ציליבעזי~םטישעעבטאןבןפ~רכלtינ~ר jאיבזאביימצנות,ריפוןטייל ~גי~וו~רןצנ;שטערטיפרייסא

ויםערגע ~וינטשויןזיךה~טרינ~קמצנות.דיזיטב~צירטה~כןוזיםזירנ~מעבטן,געקרייזלטע~לטערי

ער iקציערעפרזיראירןפ Cפרזיכלערערטמאווקטכית-עולם-פל~םיירישעררערמיטיקט·בז;·~עפטצייט

מיגרויםמיטהזיטער i ~ ,.לטב-רצרהזיטמר iר,זרערמזיןךא . jםזיפגגעמtזכטןאקזיפירטכנט,געצהזיט

-קיבטזין~~האירמיטךזזילטג;נוערהזiט iiמצבה-פליטע.~לטעז;ן~טעליע,איןזיךצים,~הנעשלנ;פט

ה~טמען ,.זילטנעה~טמעןבן.פ~רכליל~בננעקעבטהזיט'מווומקום,רערועןגעפיטאיז 1918יזיר iרפעוו

 }\'לךנ\ב(ן 1' \'טשברגגב __רגגצרב"רשרדדר

ייטער. ii Jגייג:,ינזוזט

איןוזיםגליקלעך, Jוענעכיןאיךן·כי~רלאיןאיםטמגעטרזיפןירער iזיךמיר jהזיכ 1922יזיר Jאי

העברעי-פ~ר~לעלעררעראיןןא "Iכ"מילגרורנtזלקונםט-זשםגעגעכענעםארמtזן Jמיי jמירא Jפו :t ;;:ר

~בטיילכ~קםרזירט.געהעריקערזים jיtגtיכפריבtזקספ~רזיפגעכןקענעןמיר Jוועל " i"רמויםגtזכעא ר;;:~'
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זייןפוןרעפר~דוקציעפ~רביקע ~יערשינעןזאיזיווינטיק.זייער jנעוועאיזזשורנ~ל-קונםטדעםאין

פוןוו~רי~בט ~דערשיבעןאיזד~פ~טעטיק.רטיקען- t3גרויספיןאוןב~רזיקפוןוויזיעtז-שול"שקל~ווער ..

j ייj פערtזליבtזבבין,חילצערנערמ~לערישער ~-שול"דערצווענאויפןיידן ..טעמע:כt,פרימי-בידעריק

מיסטישאוןטןנקל-ברויןנעצעלט-ד~ר. iהוינ iאומנ~טירלע~ןמיטהייזל,הילצערןאויפגעשטעלט-וטי

צוזירציעןוו~סיידן,פעסטעברייטע,דיפוןגעשט~לtפןדיאוירזיינעןמיסטישאוןטונקל-ברויןשול,דיאיז

קליינעסדעםאיןאובדזגיטריבtזק · j~קסלעדיאיןטיףזיצןוו~סקעפ,נרויםעאוןבערדזייערעמיטאיר,

עסה~לצשניט.ישן iכיבעדעםפוןצייטכלייכערדערצואוןמ~לעריי-איקזינערוסישערךערפוןעפעםבילד

בילדער,שטtזרקערעב~ר jנעוועזיינעןריבtזקןביינעםייט-.יקער,אייננ~רטאוןטערקווירדיקעראגעןועןאיז

ב~שול-דערtזרויסגעשריעןה~טעם'~לכעפוןבילדער,-פזיגר~םאוקרtזינישעדיזיינעןךזיםאוןיי,ווי

דעםגעהtזטביטחזיבןמיר~בער-פ~נר~ם. ~פוןקרבן ~נעפtזלןפזיטערדעראיזריבtזקןביי-דיקער

פtזרעפנטלעכן.צובילדערדיזיטמוט

מערב-איירז;-פוןוועלטנייסטיקערדער iאולטורוקדערמיזפדן Iפtזרבונשט~רקנעפילטזירה~טריבtזק

נע"איספtזרזייבעןבtזרזיקאוןרענעסtזנם-פרישפעט-אימפרעסיזיניזס,דערנרעקזי,און"זtי~טזי iי , jזtז yםפע.

"מיל-איןאויםדרוקtזן jנעפיבעפלענטיב~קן jטיטשמועסןדיפוןר Vאיינניטאוןיערפtזרובנען·עצנזדיקעווען

tזרטיקלעןדיפtזרטעמעסדיפוןןארtזציעם,אילוסטפוןזיפקלייבדעםאיןשפורtזזירנ~ר jלזיז jאגרוים"

קונסט.ווענן

"מילנרויס",דערדערשיינעןצואויפנעהערטראחזיטעסוועןאוןפ~ריזקייןtזוועקאיזריבtזקווען

sזרלז;רןאיםאיך ':'הוtזאיןאויג.פוןפtאיה~בארוםצייטi זלטןפ~ריזפוןtזןזיינעםדערהt-זtאויסשטעלוננ-ק

קריםאיןקז;ל~ביעסיידישעדיאיןעןגעאיזערני.רוסל~זוכט t3בער ,ח~טצייטדערפוןטשראיןטtזל~ג.

איזאפשר~דעררעפרזידוקציע,tזזעןצונעלעגנהייטtזנעה~טהזיבאירנעtזרבעט.דזירטאוןאוקר~ינעאון

וועל-בייפויערטע,יידישעtזמען ,ח~טגעזעןזיונער.צייטרוםישערדער~טפוןרtזדירוניג, 'tען iiנעגזירעס

פוי-רוסישעדיפוןלtזכןהייסעפ~רפירערישע,דזיםעןגעביטאיזדזיס . jנעקווזילהזיטפניםג~נ'צעד~םכער

וויזען,נעקענטבולטחזיט'מבtזפרייענדיקס. Jאובtזפרייטסtזל~נן,פרישיוננ,tזנזירין,נזאליtזtזןפערטעם

פויער-יידישענייעד~סאדורכלעבןאוןירן iזיבםי~רגעקענטtזליין ,ה~טערעןריבtזקן,ען iו Yנאיזעםטג

הזיטדזיווערן,צו ,נעזונטזיננעהויבןקענטיקערהזיטאוקרtזינע,פוןtזנדערערןאיבערדיצווישןדזי,טום.

יוננט.זייןפוןיעס jי iנרויז~נזעדיאיןפtזרני~סןצונעהויבן Iזינבהדרנהאוירער

שויןאיזערתקופה.שעפערישענריעtזאיספ~ך~ןזירהויבטעספtזריז.קייןועקtזידערוןאיזער

ניטסביבהפרעמדערדערפוןאיינדרוקןדיפ~רזיהאיןפ~רשל~ם(נערtזמ~ליקעריערנייטמער~בער

ל~נך-פרידלעכעבלומען,מזילטערלי~בן,יזישעפר~נצדזיסמזילן-צזיןהויבטערמענטש.כעלזיזענערצ
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וועןאוןשטtי;ף,יידישןצוםאוםזירערקערטמ~לצדט~לפוןוענן.וו~כעדיקענ~שיידעבעדזיסאון iש~פט

ח~לטאירצינעפרענט,ערחtי;ט~טעליע,פtיריזעיזייןאיןעטער Sשיזירי $tפ ;tמיטב~זוכטאיסח~באיר

אוןקינסטוערישזייןטרו: iא~ןפוןנעוו~רןנ~חערשטווידעראיזערדיקט.·פ~רענזירח~טש~פן Jזיי~זביט,

ווירקועכ-ריזער ;tפדערפוןר~בדנייסוענןדזיס~נעראויפג~נן,ערע iiשאיפפוןפזידערטיסןנעוצי~ו tjס

טיטצופרידןגעוועןביטאיזרינ~ק~זננ,.פילט,טוח~טאון-ר~נלעמען Sקייןאיםנייב~טוועקטקייט

j מיטאוןירj ש~פוננען.ייבע

נעדיכטעזייןיקוובג-פרזיצעס.~נטנטלעכן iןע i ~ש~פןרינ~קס~דוררס~כטצייטדעראיןנרזיד

ה~טערוו~סחן,פובםאיןלייכטקייטדערפוןסר ~געוויבטאויסדרוקפוןאופןזייןיזער, iלווערטפ~רב

מירנויגעוודיק.ווערטליניעזיין iאוקוניזםקר~מפח~פטיקןרעםפון St5זירז~נטערריז. ;tפפון iמי~נעב

j ןןוחי ,·גיטייסזj זירח~טצלוננפלאון-דערהוינןהוירזירח~טלענןזייןנעפירט.איםוך~לטוועגדער~ט

איבערנעריסן.עס

-~נלענןרינ~קסט $tהקובסטידישערפוןנעשיכטערערפ~רנייסט,יירישןפוןגעשיכטערערפ~ר

רערקולטור-~בטוויקלוננ.אייגעבעראונדזערפוןפ~זע ~איזלענןרעם~טפון Sעט~יערערפיל.זייערטייט

שעבער.אוןער i ~אינטעבסיסנענר~כטארנ~ראוברזפ~רעסט t5חקינסטלער



 \'רן~פ>(ך (1~ריי 2\ר~ב

ר (1ייטיטנר 2\ \שרךרר \ן 9ג (1 "ךבנ 1

וי~זוועלטגזsרערדעראיןיידן-קינםטלערצזsלדיזירהזsטדליננערייזsרצעבלעצטעדיפוןמשריןא

אייב-דערזירסןב~קומט~זפ~רמערט,גיך i~זקס iר iנזיכקיפסטלערישערדער , jנ~נדערנעוו~קס iפ

פ~ר-יידןבייסןאיזעןוו-הונרערטער, Iיזsג~נצע Jפוחללליידיקןרעםאויספילןנעווזsלטורזילטןזיייך j ,iררו:כ

 . jנעשט~לטצופל~סטיש ,ופנt~'צופלtנםטישגעוועןכ;רט iן

רערגעהערקינסטלערש~פטיירישעררערישן iצו jעלעמענטקעמפערישעוע, i~קטיב~זונדערםדיפייט

ד~םנעטזsןהזsטדזsסקלער.יזיישןרעםזירקעגנ'~טעלןפוופ~רב~ט"דזsזיקןרעםב~קעמפן Jפופ~ךריבסט

ג~נץריעט,,שטריאיןמ~םןנרויםע ijכןק~נצענטךזיצייעריסטרוקטור,ציוויליז~ט~רישענייעריגרפא, Jלעב

זיווירקלעכקייט.םזsצי~לעניי-אויפנעקומענעדי-ו~רט iאייןמיטנג, iאייב'שטעלטעכנישע-פ~רקערנייע

אייזערנעםרעםפונ'~נרערגעריסןאוןאויסררוק-פ~רמעןנייעאייגענע,נעבוירןאוןנעמ~כטרייף'ב-סה~ט

געקעבםניטקרבםטבייעקייןנ~רהזsט jפtזרב~טע·~לטרינענירןבלויזער~ם~בערקלער.יידישן jפורינג

 .פ~-ךל~נגיריוערן, iקולטיווירטמוזקונםטאוןסביבה,tזטמ~םפערנעחעריקע ~ה~בןמוזקונסט . t~jזשtזפ

נtזרט~ג-בtזשעפעניש,קיייןניטאיזtנלץר~ס'ן Iא . jווערדורכנע~קערט·~יף·טמוזרוי-עררפ~רל~זטעטרןקנטע,

פר~צעם.געשיכטלעכערוערער,שודוקער, Iל~נג-רויערב ~

זsרב~מעבטצוםקונסט,צוליבעע,גרעםטריז \t ,פ~קטאדזsרעםאיזקלינגען,ביטםןזזsלמ~רנעיוואון

אין .יזםדיחם Jפר ,-רערוו~רט jויניקםטןןצןמזימןה~טווtננעןפוןזייט, ~ז~פוןרווקאנעקךמעןאיז

חסירישערדערפוןאיינשטעלונכרעליניעזעינtזנצערדערצווישןםתירהריאוינןריאיןרזsזירןן~רפטפלונ

קולטור-היEפוכדיקעב~זונרערע,ג~ניץויי iצייט-ןווצקונםט,ישער.פל~סטוועלטלעכעררעראוןב~וועגונג

-~רריווימען,זעטב~טר~כטוננגע'טיכטלעכערערערנזsענט ~בייאויבנאויפיק.בלויזאיזרזsסזsבערוועלטן.

זירצווישןזייבעועםעבטווצונויפגערנ~ניש \tוויניק,ל~היסטזsרישעאירזירהזsטםתירהע·מרשט iכלזיקע

נע-היםטtזריש-מtנטעריאליסטישאיז,יtזרהונרערט jט 18-סוףב~ווענוננחסירישעדיוועלטן.יי iצ~ע iי( iרזידי
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זיו~נעןפוןבזידןדעםקאןדזינמ~טקלעריק~לערהערשנדיקערדאמזילסטדערקעגןבונט ~ jגעוו~מען,נ

יעדענקטיפ iאמנערעכטיקייט.אסזיצי~לערןפפזירמעןד~מזילסטיקעדיקענן-וtזקסן, iיסגע i~ר jאי

זייכלי-זין·איר~ציזינעלעמיטצטב~נקtימףערזיאיןחסידיםדיאוירזירהזיבןסעקטע,ממב;כטיקעא

זיכעדיקן iםצננבtזצעפזיזיטעראומנעה jאמtיםןיידישעדיאיןעקטנעיכצייטיקגל~בער jהזיב

עלע-דיהזיבןאזויפזירמען.סערלעכעאנעזנערןפtזרשעצושטרעבובנ ~ Jיסנערופtזרהזיטדזיסלעבן·

אויףפזילקס-זירנזימענ·ט.דעם iפורעמעצוליבעדןאאינטערעסדעםועקט iגעחסידיזםאיןידפרפוןמענ/טן

זייבעןזיסניו~בסן,אייגענעעביגtזנץסיטב~רזיק-עלעמג:נטדלטע iבמירנעפינעןצייטןיענעןפמצבותדי

~לטעגלעכ-דער iאבדיקןם-טיפונםר-דור. yקינסטלקומענדיקןפ~רןגיזינרענונפוןtזל iiק ~זירן iגע

טלית-אןנעהזיפטענעדתלער"·"שבעןאזעל(ר""רקעדtזמזילסטדניקהזייער .נעשעפטהזיבןקייט

איןננטלערא iשוטרזיגןפ~נטtזסטיקערזימיטלןשלצערנעה-ב~מזילטעופרימיטידיר, yעקעל-ז jתפילי

יס-אשערטלער Dנקדעראיןיטפרייהקומענדיקערדערפוןזיג iזינ~ןגעווזירןאיזזיסציטער,יענעםזיר

קונסט-זירלזיזטן iiפ~ר jפנגכפערכ~פריסענראויטזיג,צנטהמירכ~טר~כטן~לץדזיסק-קר~פט.דר

פעלד.

זנעמעןנסטלערדן-קגע'נלטסערגך ~מערב.פוןגגנקומעןאיזועגונגנגס-כ~אויפקלערדי

רת-נפש,מסוןאבtזציוננש-ערנסטערק~נסטלערזייעראויף ,נעקוקטניטאוןמפ~רדייט, iאיףאז.יבער.

צונישטיעןדערגאוןסביבהגענעראדערפוןזיפזירפרעמדןק~ריק~טור, ~איןזייז jדלעין~נ iפ~ר

- Lגנזראש~פטדערפוןצאעל-פ ~ונטערן. ;Jרנדעי~זזירלןזעלכערצועלט,פרעמדערדער

זיסי-נדזערעאועלכן iטמזם,רזיפעאדזי-א jפסעעפיגזיני'שערשער,אומשעפערכ~רנלזיזער,יענערל~ר

~פט. iזינגעררדןאדוררינעןז'זtי;יטןסילtזטזירישע

ערן iיבןזינגעהיזמלעכוכהזיבןזיסו , jקל~ספ~רמעגלעכעידישעדי

יזבלרט~_קצעפטאופןשןל~גיגענעםאיערזףאוהזיכןלדער,נמט-כק jפ

ןטימ"גסאנס \ T }i 

קונסט-ענע

טזיכעדיקי iדהתיןאעם.·עלט-נ~נ i i ~'אירעערזמיטהמכםאיןגעפונעןרזהזיכןזים· iערק,

יע-געזוכטאוןגעזעןגערןדעריכערזיי jהזיב , ijנtזמי;; iJ 'יז~נעןפוןבה,סבדערווענןדערציילטפילצהזיt:.נ

~יטןפוןשקייטפ~טעטדינג,גלזיריפיצירדיפ~רקערפערטןאסגעדריקטאהזיבןוזיס ,ןל;.:גע-נע

ארוטי-דיביאויסגעבזירגטעטפש jפזירמעןאקםגעשט~לטפריזמע, ~רךד iגעזע-זיכער:גבר,יידישן

אויסגע-איזיאזער.·כ~ר~קטאיח,כאיפ~רפעלטהזיט-געשט~לטןצפזירמעןאייגענעלקער. Yפ ..{~ק

i ינצע ~ו~קםןtיפגאפלעי~דעגJ; באיזטטעטיקשענסטלערקצעיג~נזייערזיסעפיגזינען,כלזיזענע~-

מ~סן,דאיןזירצלען iטיפערעזין ,ם~לזינעןאיירזיפעישעדיאיןטישןיכערדיפוןשירייםכ~פןאיןשט~גען

 • IIרגל Jלייט"טיטי;;רןואון~נדערענזיכמ~כןפ~רל~נניטט~רקןtימיט.בזיר
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זיבען,דעםאיןווערט, jפזיזיטיוןכעוויסןtזאויך iי iאיןטרזינטמזימעבטבענ~טיוועריעדעררזיר!און

זיי-~לעכייקובסט.דעראיןאויםמיידןמ'ז~לוו~ס , jשאפטשיבמ'זזיל~זויוויער,·מוסט ~איזער(וזים

זיכער-געוויםע ~אוב/דזנעכןצופ~רדינםט jנרויסדעמנעה~טפונדעסטוועגןזייהזיבןזייטווע 1נעג~טיערע

ה~כןמירווזיםן,·פזילקם-עלעמענטפוןאוצרותדיזעבעןריירש~פן·שווערןאובזעראיןאויפמונטערובנאוןקייט

קייט,נזילדעבע ~וויזיר,.ציטט,פזילקס-קונסד~זיקערדערמיטפ~ר~לעלזיבערנעירשבט,קובסטאונדזעראין

קומעב"רי ·ארויסנעשפירטהזיבןווזיסקיבסטלער,יידישעפ~ראייבצלטענדערע, iב~זפוןש~פונגם-פזידיםדי~ר

לעבן.יידישןפוןאיינב~רטיקייטדערפזירפזירםקיבםטלעריש-פ~םיקע ~נעפיבעןצוכקייטן yגל yמריקע

ישעדייהייפעלעקליין ~פ~ר~ןאיזוועלטדערנ~ראיןקינסטלער-יידןצזילנרויסערדערישן iצו

שווע-דינעשטעלטזירהזיבןזייאויפציילן.פיננערדיאוי.ףנעקענtפזיי .מ'וו~לטווזיס /לערטיבםק

י- iדזידינעשט~לטןצובילדאיןאוןפזירםנעהעריקע ~םיבטעז, ~אויסנעפיבעןאוןנזיכשפירןאויפנ~:ערע

הזיטווזיסאוןירושה,עלבסטפ~רשטענ'דלעכע iאוריזיר,איןרזינן·טמ~סןיידישעדיוזיסאיינב~רטיקייט,קע

ל·ט·~ר~טור.ב;ר-:tיידיידעראיןאויסדרוקפולבלוטרקןאיר iגעפובעשו~ן

 .ק ~כיעררב-רכששיאיןקיבסטלער-בזיטפחהיידישערקליינערדזיזיקערדערפוןאייבער

ריב~קסקיבסטלער.יידישןהיינטיקןם Iפונדערנער-ווענדעםוענןריידןאייננטלערהייסטריכ~קוווענןריידו

אויסלעכןשעפערושןצוםאיםשטויסןווזיסב~נערן,אוןפריידןקיבםטלערםדעםזיראיןזיפשפיגלטלעבן

שטעבדיקשטעלןווזיסכוחות,נענ~טיוועיענעמיטקזינפליקטןפולאוירזיבעראיזרינ~קפוןלענןרזיסר..זי

אוגז-אוי.ףזייבלזינדזשעןאלייןבעת , /I~לנעמיינע?ניטפ~רווזיםקונסט?יידישעעפעספ~רווזיס /Iפר~ני~:די

iפעגן iו 'I מדעראיןפזירמעןש~כלזין-אויסגעדרזישעניעדיy קונסט.רב-איירזיפעישער

~נט-דערפ~רפזירבילד ~ווינעמען,איסקענעןמיר~זטיפיש,~זוי.tזנטוויקלוננזייןאיןאיזריבזיק

 ~אוברזערע,סר ~וויאייגנטלער,איזריב~קקונסט.יידישעביייעדיש~פןווזיסכוחות,יוננעדיפוןוויקלונג

אוצ-ג~נצענעפונעןחזיטערוסביבה,יידישערדעראין~היים/צוריק-בערעמוקענריקוצ

חסידישןאיןמעלזידיק,סידישער nדער jאיך/ל- cק~פזייידישןאיןפזילקלזיר, Jיידישאין'ט-יינקייטפרןרות

ליטער~-יידישערייכעברייט-פ~רצוויינטע,נרויסע,אנעפונעןפ~לק,פוןמידותאוןמנהניםדיאיןט~נץ,

יידישע ,מירח~לטןווופר~נע:דיגעשטעלטזירהזיטער~זזעלבסטפ~רשטענדלער,סואיז Jאוטור.

ב~מיטזירערהזיטפר~געדזיזיקערדעראוי.ףדערגרייכוננען~ערעזדבוא iזיינעווזיספל~סטיקער~

טרזינןארבעטןזעלבשטענדייקעערשטעזייבעענטפער.אןגעכןצוארבעט,אייגעבעדוררכוחות,אייגענעמיט

פזירם,ציזיבערער iרעווזילנייערד~מזילסטיקערדעראיןםיי-פרזינרזימ~טישקייט/םר ~זייערזיראיןנזיר

דזיזיקעדיפון~קצענטירונגדיםיוזשעטן·יידי'ט-עגעקליידטע,לבושאויסערלעכןאיןדי,איןסייקוביזם,אין

פלי- ~געווזירורייףםיאיזנעווזירן·נדן iiפ~רשוצייטדערמיטקונסט,ריב~קסלטובתאיז,עלעמענטןביידע
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 ~ויאויפגעגןסען,זיךאיןהזיטערוו~םדזים,פ~רבאון'עםיליגדורךםצורריקןאפtירiכ~רנ~נישעסיקע

פריצייטיקןזייןאיןטר~גישסטעד~סאפשראיזד~םאוןר~ך. eשסיגטעטישערקל~רערtזאיןדערקעגטעניש,

זיך~לעשטרענןעסו~םצד~ס,'~tזפןצטונגצוברייאערי~טזיךפילטtזרנעטןינעזאיןןזיס j :,טויט

גרויסעדיאיזעסבילד.פtזרגtזנצטע ,נעשל~םענע eזיד~סש~פןצו-גסטלער,קערנסטעדיקי~/רtזנגל\~נ

זיךגעסט~ס iו ,קיטריש ~טיכגמעtזדיפרהייגtפצייטיקייט,אומרויקערער iכד iא jiפטקרtזנקהי

ה~ט~לע,סירוויונקט eריבtזק,עלכע jועגןפ~רמען,געזעלש~פטלעכעגייעצואיבערנ~נגבםפקtזנטיק

סט,ל nגעלעבןג~ביזזיין

-אייננטלעך ,הייסטטרtזדיציעענר.דעםבלינרפtזרנט tJסיסווזיםדערין,ביטנtזשטייטטרtזדיציע

j זס,רזןכמשמעריtדi זיבגעהויבה~נןדורותפריערדיקעדי~םj . ע-~ק~דעסישטרוקענע,דיביטe יג~נישע

לעגיטיסעאיינציקעדיינעןז-נתוכם,יידישעדיאוןקינסטלער,יטיקעהייבטצדי-מירבזירקינסטלער,

פז5רגליןוערטל~נגין iשו~לטןו~סאוןמוזייעןדיאיןזיךגעפינעןוו~סאוצרות,-קולטוררייכעדי jiפיורשיiכ

-קעגנאש~פטון~סקונםט,-ישער Iשעפעהיינטצייטיקערדערפוןצופלום-נלוטדערביט iע iזירגע

שtזפןאונזדערמידלעכןאונדזערדורראוןזנלטע,דיפוןזיי,פון e ~זיךלערנעןמירערונג. eבtזפרןכזייטיקע

זיי.נ~לענן iמיראנtזרעכטיקן

דעראיןל~ץ eגעהעריקןדעמאיםזיכערןtזסןטן,יעלעמעבצוויינעה~טקונסטזייןאיןה~טרינ~ק

יידישערדערפוןזבלניטזtיטtזנדטייליבז5ז5ינעןזוו~סעלעסענטן, :...קובםטיידישערדערפוןבבקלן~נט

אינה~לטאיןמtזכן iאינערצזיןא iיכערב~רצועלטןדישטרעבובגדינכלל:ט Dקונפוןבזירקונסט,

 . :iפזיראיןן iא
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י

 )\$זר 1ti(רזןעב'\גל1נ~

יטיסבזג'גג u1 'ר,ר \'ר \'א 2\ ~ב \'ר

עק-וועלנעובליק sרע ~ליטער~טור,אוןבסט iקיידישערפוזרבליק eרעליבעראוןקליינערדעריןא

פריצייטיקדעראיזזיקייט, $Iפ~רמלנ~צי~ב~לעראוןצי~לער $Iםאיראויףגעקיקטניטך, $Iדסיסטירט

כערעלריט ~באוןפולבזירעכטיקטערנערקענטער, $I~ןען iגעוריב~קיששכר-בערפ~רשט~רבענער

בירגער.

יידי- ~רבן tjגעשטאיזעראוןרעפובליקיידישערדערט $tאיןאויסגעיו~קסןאוןו~רוגעגעבוירןאיז ר~'

 .קיבםטלערשער

יידישערפיזמוזייעורעפרעזענט~טיוועבן $tהוועלןמירוועןעקט, Sס $tרעטראין~זזיכער,ביןאיךאון

בויער.אירעפוןאיינערגעוועןאיזריב~ק~זדערזען,קל~רמעןוועטקונסט,

געבורטזייןצוליבנtזרביטיידישער,~לסווערןצייכנטנ~ט~ר, eסקול ~צילער, $tסאייד, ~קען Jוע

אליין~

'" 

פ~רענטפערטע·קייןניטך $tנ~לץנער $tיבער,שרי iאוקינסטלעריידישעוישן iצפר~געאלטע~ןסזאיז

רט-קינסטלער, $Iוויידישןדעמבבוגעגעשטעלטווערטזיוועזפ~רענtפפערן,צופר~געדיער,לייכטפילאיזעם

ביט"צינענוג,סזאיזצייידיש.איןשרייבטו~ס.דער,איזשריינעריידישעראשריפטשטעלער. Jיידישדעם

נ~ציזל-זייןאיזשפר~ךדיינער.שרייידישןפונםריע" $t"טעריטאיינציקעדיעתהלעתאיז'זפ-פר~ךדינ~ר

פ~ר-ר-היסט~רישע, 1קולטזיינע ,אינטואיטיוואיןזיניקב~וווסטייע,געפינטשפר~ךדעראיןל~בדש~פט,בtנלע

יבער,שרייידישער ~עראיזיידיש,איןערשרייבט . iגע Iקל~נאוןפ~רבןפוןמוזייעןפ~לקל~ריםטישעמיםטישע,

~נטי-יידיש.~פיליצייידיש,ג~רניטזייןטענדענץזייןאיןטעמ~טיקזייןמעג

שרייבעריידישןדעםמ~כטהיחדות""רוחציגייסט""יידישעראיזעסיועלכערניטאוןטעמעדיניט

געפינעןהיחדות""רוחמיסטישןגעוייסז ~אוןדישקייטייקעזמעןשפר~ך.די-בtזריבער,שרייידישן ~פ~ר

דייטשענ~ריידישע,קייןניטזייזיינעןד~ךאוןשרייבער,צויזישע·יידיש-פר~נצייידיש-דייטשע,אייביקעביי



בעןמרז~ז , jזזינרמבעז Yק~זוו-רט-ל~ב,דנעכבזערא jפפבימערריפוןןאעןמוןי

 ~פל~םטיקער

ש~רזירער iyבעמירישענטלטמבןז iפלענרמעווויט,צעב~רעקפןו~ט iו iשנעןמרז

רשע

בייזירערר,ליטער~טרישערבנערברזער iאןא i ~ט~קע,רמזיררובטאנכ,כער.שרשעיןצ/פרtזב jא

טעמtזטישעירישעכעםטעכיירט,בטערקיבןאלעבןמעררtזאיז ,פtזרשטייעראירע iפכעםטי~ר

ערר.כזירן,ןאשפר~ר-פtזלקם ~לרעךפ~ר,זארt:נםאוןשפרtזבן,מרעבנרפראיושריפטי~טעל:;ר

בםפנןשרערמעבשפר~ך,שערררער jאיכטשרtזםדער,זאכערשריידישער ~עם,יםטה

tזכערען-זשע ."עמעם,טשעיד "שעםטמ-םעבטימענטtזךבעז~לכטע,דיףאביטואבענ((רם iפ Jלעכ

-קיבםטלעבםאראשןרtזלם Jבעבע צ\:ז':-םקולפטtזרצימtזלער ~-קערפל~םטדישןר ~רמקעבען

נ~נריפן,יםבש~פטלענע iמרשטבללנע Yזנזבזיר iואבלוטשט~מ,ר~םע,פוןן iבמאבtזרניט iאו , jזייזtןר

שערירעדער~זהבחה,וזינבעמעןטב iעבעקרמ ?פילצלעצטבםרןלןאהערןמיר'~לכע ii iפ

וישער ~לאממ iיtו iא ,ר \:ז j~ר iובע jרונעכזא~רערידן,טפומtזטש~ם ii ,קיבמטל~ר

ר .. · .c'ייIי·ז"'ט  • ~,-י'נ. 1 ""

ii זלמירעןtזj הנחה,וזיטזיבבעמעוi זילטi , ~ חi זץtרא ~'ל;i נ~זינטת,רםתנערלעבעא~ברערע

א-באצעוןטשסירו'אנםזטמצ"שטי'ר' iמ Ciאליראס'-באציאבערנרערייוטבקטפ .לצבןערא '.,J - -ג-'ו ~-~-1 1 -~ 

צטגראפשרעםבעןערקמטמ i;שדי~קאב( "עט-טעזיר"כלרבעמען(tזנ iזיל iעומרזם.ב~ל

שעמטרלפזאטלע i Iגtזנצראדו",בב "{ארהנלמלא" tiים,שלםצמעןקו iממיר Jעלורtיז ,)טזין

פודבן iזיבח jרtזרפאפשררעט iiר iיטערtיטלשעריירר Vמזידי~רברערוופגעשיכטעריןאקינסטל:;ר,

יירישצד)טערםמד~רוופ(רז jאtיטה Yג iא jהזיבעלכעפtז, 3fד jאןמ~בטקל~םיקערירtיפעישעא

קומעוזומרמ(;לו ii ,ערt:נםו-טעtזרד/ר iפ j'זjט~גואעגובקעלעוטרףאקשעבר iנל~בד iאט.לכ

בסט. P-jרtזם ii ,ז~ר ~ tiיפ~רtיןטבכבלל iאנם~זאויפפיר, :1צ

מtזלעררעם jרנט~רש iא iעבעק iזילרמ/לנע iiררד ,פזירמעוע,קtזבקרעטמערצמעןזינקרמ iiמ

 .לערזימישןוירעם iפ :ttז tLיפש iשוירפ

עוזייבירומאלער-אלעאזזאבוטב • .. ·ב··;ימיר \ Y Y שמ~לער,ש~ ~--, ~וj זרטפשראtרערפ, i רזיםיל

ן iל i 1מזיטשעםט~נtזלבtזצ iוא'ט-עלtזטtיר~םימכצולטב iאט,בין~לאפשרם yזילןפ-ר

·~ C נ·ט. i " j זיגj , אוi מיר :רעבטטמi בעi רג~בi ן~\בi זירi אj ד:; I: אזידערi בעי~'C זנורממ~ט,קלtגעה-

פווומעו,קזיםטזינ~לעב~צפורעםבל iא iפזירמענעלערבטהזיבןרמל~ב,דרעםןפלtזברש~פטורמזילט

זיי-ט,שקרזףאנגעווצפצ i~רואשמעלצן. iצואמעןנ~רצרז iטמבדיזיפשט~מלערן

 iפוניקעאלפ t3עוןא ,"םב~צ"מפערט:;מגי~לאילרע iיוקטברמב\~ן iרערצ ,"גייםט jשד "ער
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פוןעבציקל~פעדיע~ןמעגלעראיןהעבסטנסדערצו.ביטכוחקייןזייה~נןט~ן,ו~לטגעעמ iוו~לטאובדז

ועטו~רנעטדיאון ...יידן~פענעה~לבצי~פענע,יידן,ה~לבעפוןיידן,ג~בצעפוןבעמען-נעמעןיידישע

עלןווש~פן""יידישןפובםפtירשער Jאוש~פטלערוויסניידישי~דיאוןגעענדיקטע,קייןזייןביטקייננזזיל

אלע,איןלענדער~לעאיןמעטריקעסמיטוןוארביפ~רשטויבטעדיוישןוצי~רן~לעזייערעtיפלענןפן iד~

ועלט.רערפון Jעק

 ~פ~רסקולפט~רצימ~לעריידישןtזמ~כטטיק ~מעטיידישעדי~ןז~גן,ידערומירז~לן

 ~פל~מטיקעריירישן

i יס~לטtנעאויררi עj יואפילק.ריבטיביטקיבסטלערישtיידישעצוליבביטוערטושרייבעריירישער

דער $tוןמ~טייידישעיירן,מ~לטזיס iמtילער,יעדןמירקענעין~זויויוט~ינער.שרייידישער ~טעמעם

 ~פל~םטיקערשערייר~נרופןשטיינער,-לעננס jיידייזlרעם

גע-מירוtילטןור~ןמ~לער,יירישןרעם jקטעריןירכ~ר~ז~להויפטןעכלערטעמעיידישעריעןו

אומ-ביטנרעק~~אביטו~ספאראון ?מזילער iיידישנרעסטןדעם~לסב~צייכענעןרעמנר~נרט ~ר~רפט

נרויסעייצדיזיטיידןפtירןמ~כצ ,"ןייןצ"מניירןפרו~יווע\ננעמ~כטנרזאניימעןה~טזיסט

 ...מtילעראייר~פעישע

ק~ל~ריזפ,דעםלויט-הייסטדזיסדייטשיש,-דייטשאפר~נצויזיש,יידן ~מ~לןעטוופרtינצויז ~

אריינגען~פט.זיר Jאיל~נרןייןאיןקלימ~ט, jיזאיןה~טערו~סוקולטור,קינסטלערישעראוןליניעסדילויט

ו.ו .א.איידישער-רוסישיידישער,-דייטשמtילער,יידישער-פרtינצויזישדערט~ןמסתמא .עטואייגעבע 'ד~סן iא

נע-~לץד~סז5לטן-מערני-כותלרעם~פילצין,מ~טייידישע , jיירנעמזילט~לטופיס~רזיק~מיל ~ ן::ו

i זנעןוtפרJ מזילערייעצויןישעi · זלסאפילואוןtזמזיליקעעכטעש~נtילערייעןtמיטןרוסל~נר,מיטמערשמעקןמ

יור,ולטוקמtילערישעריזישערציפרtזבמtידערבערדערמיטאוןלtזנרש~פטסייזt-עררמיטאון"לונtיק"סישןר

ישער,,בעלעט~ריסטפילאןוימיטןאמזילטעגנילרעריידישעפילאזויהזיטערכ~טשיירישקייט,מיט

היימישקייט.ןואלינשtזפטנען~נט,איךוו~לט

טעמtזטיק.פוןוערטוריין-קינסטלערישןרעםאיננtננ'צ'ןזיפצולייקענעןאוינערפלעכלערצוזינעראיןוס

עטנ~נר~פי-אוןקלימ~טישע ,נtזציזינ~לע Jופזיימtנקינסטלערפיינעםtזפtזראיזפביםמענטשלעךtניך iא

יערער ;~רייןעלטורעראיןפבים ~מיטגלtזט iירנענניטערטוומענטשאפtזרנן·אוןליביעספזירמען,שע

-~בפוןוויןואאומשטtזנדן.עקזינtי'מישעאוןסtיציtזלעקולטור,דורות Jפוהכל-סר ~איןגעזיכטמענטשלעך

ביט(ב~צי~בtז'לןאייננtזרטיקןtזןוצנזעןוקפבימי~רנ~צי~ב~לע iופאוירמעןקעןט~לן,אוןנערבצי~נ~לע

~פטטיפנ~צי~ב~לערדעראוירחtיטלtזנרשאפט,ריויופונקטצייכענען·אוןמזילןפוןיל,סט )ב~צי~נ~ליסטישן

 .שול-קונסט ~פוןערטאוןב~דייטוניגדי



דיאוןשפר~ך·יפ~רמ,נ~צי~ב~לעתדרקעומנזיט-ןואקזיבקרעטע ~ז~ניטקטעמ~טזא- Iד~~בער

בולטעאיזוםעלכעו Jנעבעןיקענשויןזזילזיבנ,ויצובtזךאיזנעביט~ן iפל~םטייפזאיק·טעמ~טדישע

פל~םטיקער.יידישןtיכ~ר~קטעראוןסטילןופםימנים

 ~ה~טערקער: .פל~םטשןידדעמפוןנליקלעכערדעריבעראיזנםטלערק-ו~רטייךישערדער

פ~רבן,פ~לקםטימלעכעופצראפ~רטיקער ~אויךשויןאיזוועלכעפ~לקם-שפר~ך,לעבעךיקעז5שפרז5ך,

ב~דן ~אויף'שיזיבצוהערעבטנשפר~ך ~באילון :אומנליקלעכער- jאנליקלעכערקל~ננען.אוןניעםל

 iשפר~דיאון ; cפ~רזינ~לענ~צ ~י jj ,מערניטשפר~ךדt:יךאיז- !ז~ךגרויםע ~ז~איזדזיםאון-

ערם~לע· j 'יאונ~ןדtזךאיזפל~םטיקערנםפר, yזבז;ל Cנ iפ

פ~רבן iפשפר~ךדינםטלער:זירט-ק iידישןדעםלנבייבםנעךטt:ילערםדישודעםאיזם \tךןא

-ענבעריאניטך~רףלער \tמדערלקער: Yפ~לעביילענרער,~לע iאיעברלעך·פז5רשטזאפזירטען iוא

ביט Jאולבריקזמעלכעריבער,שריידישערדערי jדערםיב~זונאוןיבער,שרידעריערו,ווטצ ~'ז

i צילבריקi קוקjj ,i זי"i ז5נעקםירטזביםלעכךערוו-לייענערזייןואשפרז5ךזייו- ,"לז5נד"II פi מעכידי

בגצטבםזלךזהזיםדערפז5רשפרז5כן· iוארןולtנ iקערם~לעאונ"'אוןאימפערי~ליםטישעמיקעארקערעמ

-נערואזוידיפוןיקעייבאצוחשדצינישערמיןז5בעטםנעז5ראק,ילנדוניטאפילו iועו ,אובדז Jפוביקעא

 : jסקולפטזיראוןמזילערש::ניירג. Iנ

 iשפר~דישפר~ך,אייער- ,)נזירעססירן·טרז5כטtזפטערבזיך(אוןזייצומירזtזגן-ב~ר,הערט-

אונרז,צוקובםטאייערמיטראקומטזשע-~ם iפז5רנלייך;פעלקער~לעפ~רשטייעןרבן,,פז5אוןרטען \tפ jפו

פאר-םtזלן,קעבטאיראויב .... ~נ~םשערידער·בר~מופtינראוןצעברtזכעבערלעצטנםיעטער, $Iאונדזעראין

~רבעטן~אייערעזיפשז5צןבעסעראוןניכערקעןטעןווזיי,בייבילדעראייערעאויסביטאירשטעלטווזים

לט iטעמז5טיקערמטאןאלן, \tסטבטיקעבאירוויילן, Iלער \tט"יידישערן $Iנעוואירזיינטאפשרר l:~ד

דעםטעטע,דיבtזריפטזעכלעךהבםטקיערער Jאיזעטוועלכערעולם,ערןופריטיטי ~ביי Jזייחן-בושאאיר

-ועלזמ,מ~בטיםעמבtזמישן $Iעקרעםליבצמזילעריידישעןtזיןנעאירינטזאפשרזירער . ~סיפור-המעשה

-פרזיפעז5ברעיערשןציעם,קובםט-פרזיפעםדיצווישןשט~רק'י I~זפובקטלעצטנםועלטיקט iנעכער

עטאיריב~לרקונםט""יידישעראייערביטאוברזפון~נטלויפןיטינאירוועט ~קל~םןמיטעלעןפסיעם

 jז5כפש $Iואעלטרעראויףמעןקקצורעט i l 'םפעריט\ $I"פרעןtזרערמtזלן,כעםעראויםלערנעןזיך

~נטיםעמיטיזם~דעם

וזירןנעקטכ~נללעצמנםאיזעסעלכעוומיטטיקער,פל~םדישעיפענענער~זויביםלר $Iשפ ~צו

חשד.צינישן-רעז5ליםטיש~זז5מיטנייןצוציקט·כז5יעכטאפשראיזנז5ם,יידישעדי

I$ ריכ~קן.יששכר-כערצוטנכער
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אפשרזידער-מניןדי~םצוגעחערטחזיטפלtזםטיקער,יידישערפtזרשטזירבענערפריאזוידערער,

געקוקטניטנזימען,דעםזיטפtזרדיפטחtזבןוועלכער,עטיקלזיםפישעדיינייע-מניניםיי iiצ

פלtזםטיקער"."יידישערבtזגרי.ףעצבדעםדעפינירןגענויניטנזירקענעןמירזים ,דערויף

- ~נאוןפולבtזרעכטיקטערtז jי~ i'Iגי~איזריבtזקיששכר-בעראזזזיגט, Yגפריערשויןחזיבאיר

איי-איזערערtזטור. Iל~טאוןקונסטיידישערדערפוןרעפובליקער,קליינדעראיןבירגערכערעלריט

רע-דער~טאיןאויםגעווtזקםןזיינעןעלכע iער, iכפלtזםטאוןמזילעריידישעלערר,צענדלינג,דעםפוןנער

שפר~ר,יידישעדיבירגער.סטזיניקע iii ז:;Iבאוןנtזטירלעכעערשטעאירעפוןזיינען Jאופובליק

אוןקלימtזט jנזיציזינtזלtזןפ " 0"במקר ycטרtזגיש-זידערזיטזירט, iאייןמיט-ליטערtזטוריידישע Iיונגדי

tזנדערעצענדלינגtזפזירויאים,פtזראיז~םי . iואקסאויםגעאיןערעלכןאויףבזירן,דערועןגעאיז- iל~נ

שערידייtזזייןצודלעך Iזעלבםטפtזרשטענאוןנtז-טירלעךגעוועושריפטשטעלער,אוןקינסטלעריירישי~

קייןזיןענגלענדער,tזןפtזרציז,פרtזנצtזפtזרנtזטירלערס'איזיפונקטר. yשריפטשטעלאוןקינסi.נלער

קינסטלער.יזישערנצ t_5פרזיצי ,ענגלישערזין Jזייצוטעזיריעס, jiאחקירותשום

דיאוןשלוס-עליכם, ~פרץ,אע,·מענךעלtזפוןלופטדיt:יטעמטמעווען , jמעאיזרען-זשי;;ווזים

פעלדער-מיטtזזשןשמעקט'סtזזחtזפערדיק,ןאזוניקליב,אוןאייגןאזויאיזרליטעראטיידישענגעיגtזנצע

 ...תבואח~גtילדענערטיט , jןtזנגע

אוים-דtינער Iלtינזיינעאויףאיךחtזבלעצטנכערשטואגעקענטניטטיסיאינריבtזקן,איס,הtיבאיך

ווסטגעיזירצווtזנציקכמעטלעצטעדיפtזרראחtיכד~רן iא~רבעטן.זיינעמיטבtזקענטזירעלונגי~ן Iשט

פיזי-חחפשמדערצוגעחערןזיסקינסטלער,יידישעגעציילטעדיפוןעםיאיינוויריבtזקן,~קענטיגאון

פזילקס-מאסן,יידישעדיפוןקומטזייל ' Iiרי'זl,יךתאיןאיזועלכענםט, iקיידישערtזפוןבויעראוןנערן

יונגערדערמיטפ~רנןנךןובחש-קרלייבלערי tiזזאיזאוןאינטעליגענץימלעכער.פזילקםטיידייזl-ערדערפון

ליטער~טור.יידיש\~ך

פ~רלעצטעדיאיןערשטחזיטערווזיסדtים,איזטויטפריצייטיקןריבtזקםאיןטרtזגישסטעדזיםאון

צו-זירצוקומעןtזנגעחוינןערשטחזיטן iא jאיינפלוספtזרשיידענעדיפוןבtזפרייעןtזנ;עחויבןזיריזיר

פערזענלעכקייט.ריש-אייגנtזרטיקי~ר yקינםטלאוןאינטערעסtזנטעריעראומגעח tjז



t.אק~ט"ךרזכלןש'יי נj נקלLסY קרסY מבססעבטC פi בזכק:;מפזכז~ןi ' :זכגii אi מ~טרער' i 'וח 1-

 l i רר~~(גנר \\~ 2\גנר"שיט .א

'\רשאיראן\ןניסט-2\ס 2\פ~לרי

בגקלזכנ:ב'ד-,;:ד iקי~;זכר~עט yגגב;שי:t.נג;דייראיז jב S!ה jסררתפןכדחן iאסטע Pבבעאיתרח

-טלtוסטיש~שערוןפ ביקטפזכרארז iחtו~ ,ךר;: jiאהימל , jל:;בך'$ס jאעגרעלך:נ-'tופונג. 1

-ל~סט e J";עג Jךישטרעבנעררעררקt.נ ii ;:גה~טקיב iבעאבסט.קוצעגרעםדו tjור sפtורש iצכך

ד:;רןפ jרזtולזירא tjול iךןיגי:"פtוךערLנ, ;Lהtיזיס i "לין, eסצך y~בtולבזכצזערבעאדיואבגגעשטזכלiפשער

ןאפרעטדערtו Jאי ;Lיסנ jiא C"I P c ;:ו ;jLך:;רהזכלצובכך,רLנקולשיירעסטעטקערמעכטמיקער iזכר

 :: .;,i '·די·טייז:,י:"סמtזבז;טעךהערשט Yגה~טעסעלט.כג;ר yבטלפי
, . 

Iכ L..iIoכ " ~ ;; ." .. " ..... , ....זז"- .. .-ל'~ייט ר:...\,.... .-,רי·לי· Io J \ 1 -ג.- jI 11..,; 

ר iקטtוטךו-\ך:;רבtו ,ג:;שt.נזילטן jא j ;:טר::קר~~ נ.tברזל~זט iאנסגעט jiאגעטערבג"רצעבךל.ףאן

tוםד',קבלה,סטtוטישע P ;:רזיר:;רת, iר .....ל Jדאמקייטפרסעבערt.נרטזזמ , ::Lז~נזכלרזכצשןרבב Cבןפ

ןפיטקזכ ;L ר;: 'ןג:;לה~טיניקך iסבךאפ jא' . jפזירמ::שעטל~סטזירעקלטב iותאסכט iגעהtוt.נ

רזהזיבוייךו~יס.ךיבט:;רךא j ר~_פ·י;.,סLנו iקי ;,..iגעהזי נ.tנהזיםזיסך i ,אנדערערך iפזילק-זכזיפזכרת iסכנ

tו Ejב~רלtורוזכלי ;iLביךי:"ןך~'ךזאגזינר:; tטר~ט:עז:;רנרעל jiפ j~פזזינט iמ Yגתגלןאזין- iנה ti jפ

נסט.קךריyמט iסגעפא iאבןגי~טר~בדערעדב נ.ti tה"זגם,דה,כ

L; רמפרu אך,רק :: .. ;;',יסטקררה~טji ייז;:גט ~היזL; אךןיוצשבאהj'I אטערזi צרכןדבה-

ררי" -y פj ט::~t.א"'יסיייר:יו .... ;'',;"י:יי 'רדנלוןפנג"ו,פזירשטעל על~רנ jפב:;רוצ iר: iך L..i , Y 1 10;,..1,י- ., ., ~ , i e -ל~ם

t.נ '~ y כרi.פמשךןאנסטji פ ,יזירטןיזבט-,אי:עji וא:;לט/רפרי-מטJ ~ i' ט,צי ר;:ב'ך:נר

רךק'יליש:;ר Iק~טך:;ר jiפ ::זכבס eםק;:ו:;ר Jאיגצגעקערמ"כטtו j" iyגנסטiכשער~פעאדי jאי·

אלJtי\·ידאייר ... • ..··יתי·אי"ט ..10- ••יי-·טי~קי;Jג.ף~מק Jפזירזירן iiגעצט iסגענארא iפ iא jא \כ J J .... 1.ן Io , ~ ~ J :.., ,( -יI _ א'- ,;.;ו-"-j _ 

א" .... ·ט--, ....'-'ייי I-ןי'''יי''נ-~-יתטופ Pמבזילסזכרכן-מt:ילערiכוער Jאי jסק~רפיזי -.1 .... '-'1 , ;; 1-,1..,; , J I 1 '  ~-1י_ _- ;. , I 1 1. ·ב· ...אפאר ...י'לי ".יירי 10

םיב~גtוגע ;:ש·דדי ii·i'Iב~ ..t ה;: i ':;פןב~ר:;לךףא . II~טעלל::ר Yג IIשערךך::ר iפקמבזילסtו
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 rגל~נ·זייןאיןשט~לץ,אוןפעסטמפירבריק,טרי-קלויסטערדעראירלעבןאוןהיבקבריקנייט-מיק,קליין,
 .טנ~- Iפ jiא

צייטן.~לטעדיאיןב~זונרערסבטערשטיצער,אינעהאויף iז;נגעוויזגעוועןשטענריקאיזקונםט

רערהויף,פירשטלענער iאוקיניגלעכערדערקירהדיאויבןפוןאיינגעפל~בצטאוןקולטיווירט jהז;בקובL..נט

איזרעייגעייידישעדיגעפעלט.עלעמענטןד~זיקעדיבער $tהזיבן Jיירביימעצענ~ט.פריצ"זשער

יידישערדעראון~פגעשט~בען,און~רעם-קלעריידישערדערפ~רי~גטע,אוןפ~רשטויסענעריוען iנע

ינער,שטיאוןדימענטןמטבעות, iאינעהtזלטור~נדזיספ~רמעגןאיינעבעםזייןה~טנtילד-בז~נב~ט

מעגלעךאיזי-זשענירוש.זידערנזירה iiפצייטtזאיןמיטבעמען~ךערב~ה~לטן,לריכטזיימזקעו,ך~ס

צול~ברפווו~ברערואייןאיונעה~לטומזה~טו , iדז;רטסטיקובפוןיקלובג~בטנ~רמ~לעדיען iiנע

שניר ~צווייט-ןייטן,צורעםאון :Lרע iשטאיין Jישצוושטילשט~בד ~נ~ר iענעואיזלעבןר~םווול~בר,

אוןמוחותראינערוייביקאיבעעלטיקטנעאומב~גרעבעצטספררערה~טדערבייו jאונירוש, ~ jאו

קובםט~על ~טנעמו Iב ~מש~פונעקענט~נרו,אומשט~זעלכעביי ,יידןה~בוווואוןוועןנעמיטער~

~רויסברענ-לתבינוען iנעביטזיינ'~ןזפל~סטיק,פ~רנעפילשט~רקסטודעםהזינןז~לןיירו Jווע~פילו

רערזידערק~פעלע,סיקסטיבערדי .פ:נלקערמיקע~רורייערק, ijבםט-קמ~נומענט~לעtזזעלכענעו

קרעמלמזיסקוועררערסאפיא, ~ז5ק~נםט~בט-ב~פ~לערדי~דערב~טר-דז5ם,פז5ריזערדערד~ם,קעלנער

אוןמ~לערייז5רכיטעקטור,ירזיפעישעאדיקריג-פירער,אוןקיבינומ~נז5רכו,פ~רקךנסט-רענקמ~לודיאוו

זיי-אויףיידןבייזיר~לטו iשט~רקע, jiפגייסטו tt'מז5יעסטעטי'מיטודורנגעררוננעוזיינעןווזיססקולפטור,

דערפון iל~ iרעקרנסט,ק~גןדיויידישערדערועוז5פילויקלעו,ז5נטנעקענטניטענןזיברער- iוערע

עקסיסטירט.ניט~לט iתורה,

ברענופ~רזיפנעשטעלטביטירוזירה~בוז;פלזיזו,~כיסלפלעגטם~רופררוקדערוורזירם,

ר;ר~שטt:יטז5מ~ליקערדעראיןסיני~נ~נעאויסגענרזיבעבעל~ננניטדיאיזב~ווייזבעסטעררערריו.הבם

טי-אוופרתישוצמעס~פ~ט~מיע,פוןועגו-ו~ iרר~קז5דיאינמיטןשט~ט,דערt:יטאיואייר~פ~ס.-

 ~מיט j~רכי~~לזיגריהזיבן-פt:ילק,יירישןופינעלע iדזיסגעשtפ~נען~מ~לסזאיזו iודזירט,-נער,

יעןלער $tמברערלענע iמיטי~רהונרערט,רריטופוןשול,יידישעטענע $tפ~רש ~נעפובעוצוריקיזירפ~ר

מעבטשלע-מיטיךאבייערטת,חיאוו j~רבז5מי~בטמיטבזירניטאון ,פ~ר~ביזאויבופווועבטדייף iא

צייטןפינסטערעריאיו~פילטרז5ריציערינעברזיכוזעלטןביטה~כןיידוזיכער .ןטלז5טגעשנע

פרעכטיקעזיר Jייזב~פערצנטו, jא jררייצבטאיופייו,גרויסןפוןי~רהונדערטערדיאיןנר~דגלרת.פון

יךאשטז5מעוצייטיענערופכתבים;הייליקעפון iפערג~מענטדיאויףקינסטלעריידישעפוורומיני~ט

כיסלז5ופת; iככתמינירטעאילדית,והנרד~רמשטעטעראוןס~רז5יעווער-ירטע Iאילוסטבז5רימטעדי

S3 



 J "'1וו "' ~ו ~ Tו I "' !.י- ~ T '"!. ~_ ''י " 1א 1""איבי"יייי'ט ·רא·· .. ·זדב"יייאגארב~ראערזיפגעשi..נזירבן.ביט jדבקובסטפtזרבעפיל iרע

לאפהז5בטער iבעלעבטצדעמזילט jה~ב iדלס. ~-תבפר~בערפןאותמצבדי _טצישפי~ט~רדיקער ~

רעז5מ~רס~בטאט~לעדא,ןאסטערקלקערפרעכטדעראוןר, i~רכיטעקטיבעביט, jפרעזבד ~ז~ iצ

סטלע-קרפל ii ,jס ii iקעןו:;;ר jאידן·שי~מפררנעסגעטריבע i~רדיןפשולעזעבענעו ~ iאבלזיבקא,

בסטלערקשעדבעבעפ~רטר . jרן-מtזר~בעןפהעבטד iרר j~ר iiגע jגעש~פזייבעו'~רק iiבסטקכי~

 :Lזימסטזכרד~ ", ilכנד,ן-אוטtזלצפ ",י Iרבסט Iכ'רוזיפארטראגוהאבן'נאלפארטא"שפאבי"נירישבי~"
T '-' 1 "'-ו T -T -T ),1 " 

tיריעבט. iפ iyל iאינדי ~ואן iאאימפעריעשערזיטזימtזבדער iאי

פגע-אהזיטעלט iiשעררזיפעארער iא iוענרזידיט,צ'יג-רברעריבזיבהןאמיטלזילטער ';וסו

 ~ iעבע jיפ~רזארעב:;נפזיבס, j 'ופ jשטר~לטייג-ערשדזןב~ו iזהזיבןעס jא Cמ~ביזה/רדטלכ

פ~ר-ןארtיפעטל-אמ iא iצנ;בטרעשעדזילטעדגעמ~כטבחרהזיטזיסו , Cרעשטיסוגר jפטצ

רבבישעררערהזיטרזיבע·אוקרtזיiגפ~ט:;ר Jארטעל , iלפ jא-מזרח jק iמזיסיידיש:;;יסי~ iגריזינט

אוןערטבנ:"'זיאיפי~םi..נ~ר iבזי iבעז jד ,פטב iיiגידפןאהזיבט jזפבעל:;;בטזיריiגדדערער iב~ iד

רט,נעמ Cדע ;Lקלט Yiiבזנלקן!: iפהtיט iiר Y-jשןלחדייג-רפזכס,זנ jאבגהער iו , tjיר iiנייג- j~לצ iבנ(נא

זאזנטמt.ימפער,ש:;ר-פ~בtזט-:t 'זנפקעטדי;;ר ~ iאזיכערקט iגעקביט . jזירגעשטרעבגעראיןטמקפר

ע iעגרי;;לפtזרקר ;:ד;;ר ,בפט-מלאכה iק jiפ Cפזיד;נר Jאי-לנךלגזיבדי;:ר jזי iארט iלענ~ל iי iהזים

-ראפן iאמי/בט~לער iמזיבדער iפ rגלזנב' jטמ iיפזירנלואע, i 'ומיטפרזי jבעןו~זאפזירםד . iועקצ

מזרח- jאדזי,גרזיר .;:ב;:גיא i ~מי~,בטא jזנ jוע i ;:גזאזזי-ערפ:;;לקער,מיקע iזנררבייבסטקרטערב

שטעטל,ןאמ~רק jזילטדעם Jאו cל Yח- ב::די;;םל, iשדייג-רשן iצוקרזיפט,בדער iבזיזזיטמהזיטירזיפייג-,א

 .בסט iק-פקלזיפשע iד ,די;;ר~בזירה j-ט l jא-טן l? Jאיברערפבזנז ,בtכל i:פגא

זיסו iפזילק, jפנמטלערק .עמבזיבזכ j ~ jןי;: iנעשעדר iאזאבסט,קפזילקס-לבכלייוו

ב~רעקט jהזיבב.זשטר jאלשר jצבזנפגעבומען iז jהז;ב , iז.כ~בעיערע iנייג-ק\~בטביטזיט'ה:.ו

רשן-קארמה,בר:;רפ~ר j פ;;:_זיר:;;לביצט iJ ';:;ת-המררש,- Jפוועבט iרןאטפס :!~ירמtילערימיט

כטער,ה:;בנלוןארהסמבקעדחבע jסגעג~סארטאןמזירעלמזרחס; jאתמןלבעמזילטר, מ;: iא

מע-הברלה,פזיר jאפסהף iאח i ר;:ק , jהארעפ ,ר;;יש-ב;נכרק , jכה-לזימפחבת,ר-תספרףא Cכחר

- i:בןאצטנ;נשבקרבן-מבחהפ;פזיר Jברנבאירנ\~לבעזטהרה,רערצלעפלקטז;רס, yל-רעפלששעבע

רטנמלא ; iמענטעל:;ןארתןכפ , j'כתופר jני/ה~פטס;כסא-אליה iאשטעברערפ , jרמפ, ה-ן';;:ט~קט

רע!:צטבז5פהז;בןןפנקסים; iאהחבר iפדתתקב i,שער-בלעטלעת,למנח,כתובב~צירiנןא

שןדןפקגרז5פרבן iרערה iאמצבתד ';וי iאק~רנז5מעבטוברערלעכי;: iiד jנעשזנפ jאת iת-הקבר-
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איבערצין, ,מעשןפער, P ,בר~נדזזילבער,נזיל,דאיבערנע~רבעטה~בןזייקונםט.אמתערצביה-אלף

t ,טז.זף-tילץז:tאיןמזיטיוון·ייעונטמים ~~רייננעבר~כטהזיבןזיישטייו.אוןנלזיזאיבערפזירצעליי,אוןה

י-וואויםנעהtנקטמצבותדיאויףבערן,ה~רשן,ל~מפערטן,יבן,ל~רייננעמt:ילטזייהt:יבןמזלותו:נלףצדי

איזד~םפינור.מענטשלעכער ~מיטנעזינדיקטאוירtנם~לןאציגעלעראוןטויבןהירשן,ןוא· Jלייבדער

iגי~ i השול~רכ~פוצטדערפוןפזילק:פ~רןבאמתקונםשעןt$ יבןנעקענטדיעדערט:tבית-דער ,הנאה-ה

-קונםטאייבנעש~פןראוזירחזיט ,פ~רנינעןגעקענטזירהזיט'םערוןאtנלעמען,געחערטה~טלם ("

פינםטערן Jאיפריידקינםטלערישעtנרייננעטרt:ינןקינםטלערtננt:ינימעדיהt:יבןיז~כ.שטאיןחפצים

 ·נעטזימטןוורעםםארt:ירב~מענטtנןיםנעפלt:יכטןא jiאלעבן

דיליבצנt:ירניטדערנtנננען.ניט iנד:'צארדזיםזיינען jשtנפ-ם pפזילפוןאוצרותדt:יזיקעדי

פtנרפtנרזעצטל-חפציםשטייערעדימעןהז5טפט $tזנם iרעם,צוליבזידערשריפות,אוןפtיגרt:ימען , '"lןןמלחמ

מזיםםערער ;,3נרtנןאאפשרנזיר , jמt:ינtנםטירדייכ~פילןאקרעדיטt:ירןקריםטלעכעכייחובות-קהילה

זיפנע-ניטה,רושדיהזיבןרמש.קיז~לרלטקאונדזעראוןtננד~ליזםואיינענעםנדזערואב-צול-רךוא

מזילערשטן :iוצה.דוריטערדיקע iדפ~רפזילקס-ש~פןןופקטןפרt:ידדירטוקזינםערביטאוזהיט

הרם-ענןםטודערשחירמיטידישע,דייראאינאיינעםראמיטןאעלט,רt:יפעישעאידיזיךהזיט

(איצטשטרtנום-קזילעקציעדערפון , 1878איןבנםשטעלאריזער t5פדערפוןערקובםטקיידישעטt:ירישע

ט. Pן tPזרןמגעניטזייףאויאינטעלינענץייד-שעדיזירט $tהבזירצייטלtזנגעtזקליני).ייז iזב jא

ענןועדותזז5נט,רבןחינענעםא Jוא jמד Yפרןופוזירןנעניצולאיזt:ים iביםל,ד~ס~פילt:יבער

זעלכע t5בtנשאפןגי~קענטניטיבמז;לקז;לטונםט-ג:נפילקtנזיןפזילקtנקרtנפט.קינסטלערישער-וים~ךגר

i מזיהילעאיןמז;לעריידיופרימיטיוון,נר~ךלעכעii נםטישעראירטמל,שערtננטtטפi ,רי~ם-שטז5ט

יונחרות-ננל,פוןםימנ~ליקדערמיטנריצע,איןשול-מt:ילעריידי~רוס,עקלתון-נחש Jמיט

אוןזירנ~מענטיקעיפיינדיןאקו::זפיםטןואוי~נל~נזיןשטעטלערדיאיןמt:ילערייען-שולדי

מיים-שטילעדיזיט ,עןוגעוזייזיינעןערשול.ערוכt:ידזירקזיפוןענטדיאויףשריפט

פtנליםטרעספרעכטיקעדימיטד $tישענר iאיןארון-קורשדעםנ~פוצטאוןנעשניצטהזיטי~רוטערם~

ל- tiנלטערדער Jאי iאטיןקטיאיןדשםן-קוארדיפוןטירלערדיוקי,וש~רזיאיןקודש-ארוןרעם , i:i~ר

טיקטינעראין Jכתפרדינעהזיפטןשול,-פרנםלונלינ:גרדעראיןמנורותדילוצק,איןעמודרעם ,שולנער

גע-רעם ,הירשןןאיבןוטז;רנ~מענטן,ונדערלעכע iדיט pt5יםנעהאהt:יטוער ~שולןרשענראדער i iא

דיןפפיק t5נרהtנרמזיניש~דימצבות,יידישעדיאויףםימבt:יליקנtננצעדיאוןיםב-לעכנם :iברזיכענ::;

ד~רןפמצבהדישtנפןצוועןנעמענלערניטוזילםחושקינסטלערישןנעבוירענעםtנז;ן ~אותיותיידישע

נית-דיףיואתמצבדיזידערת, iפי~טרמ~ניש'~ך t5הפייבער t5~זמיטליפקאני,איןנזריס,מרתלהבת



-אויסיןiכניטניע"ל "ש'ררמעןכtזקךזהזיט~ז jא , jפtזרב-פזילקס jא iכשטר-פזילקס Jטרזיג " )1 . I 

אוןחק-צ-בן Jנחמפרנסבםפ , 1618פוןמצבה,רגער ;;::מ yלרזירעררעט, Yס iא '{. iטש\~רבזיך iאבסעלמ

פיגורמענטשלעכערנtזקעטערtזטמtזפילכ~ר~ק-סטיל,ריינעםtזןאיזע"רגילרענע"רפר jיז

טויטערטיש~~ cמ~דערמיטטהרה-לעפלילבערבי;ג jלובלינעררזיסזירער ,".ב .פ"בטערוא jזימערtזל Cבא

ן. iiמיטפז;לקס-פרברערלעכעוכרומהכרומח, , :t_ tזרקעפטעטר jא Jאיבמיטפיגר

-קינסטtזנזינימעמחבהרערז;ט jפו yבעמעטלעכענזירט iבערגעלזיאברזאהזיטכטעג\~שר"

הפועלירי"עלזירןגעגעמtזכטזאר yזיל-;נרמזיהילער~זגעבליכן,קtזנט \tבזאפtזל iצ t\ iרד .ר~\ל

-"מעררורכן-שטשפזיגרעבוא :rהפצ-, .ט'דז \tסגל",אייזיקיצחק-חר"רםחרשהקבמלאכתהעוסק

~ר~כעסקןפייניערי~זשראל, iבבערצערהזילצשנרכןר-tזניזלא Jאירשן-קאררער ,"ך iבביק

איבםותחרב,ל-רהחהtזרסטרtזטבמדערגעמtזכטהזיט J 1735פורורסשטשען-פזיגרעבפןא

רי-לםע-כיתצ;;ר iטשערבזי jפארמצברת-בסטקדימאיר,בןםח-לשזילפער i ר;;:ד jב:ר iמה

-זברערע \ttזלע , jבפ~רכלבעו j ;;מ Yבפזירtנבזיךאוןריבמעץ.שטןאקערפקי~ר \tיבהשטגר iשפ;ןכ

זיגרtזפןכלב jהזיבקבלהר Yז;רפלפל j ג;: tiiזמז;ל iפספרלשןרכבסטופיערן . jז;רגעפtזרגעסונעו

 ,כןבtנשרז;פטןאכבטיפ.tנרציזז;רגמיטשפעטער

בסט~ק-פז;לקסברזערא jפשtז:ב;;ר

-קיבסטרעםזייןמגזםטבר.tנר.ףמען iאג,נ tPנ iקיי;,נין-אאזיןזאכליברעופבר \tל iאזז;גט: iמע

 Y I I Iגו·- ~ Tי' '"משטא·.ףרiכטמג'"iכאראכ"רךזהזיטנזר

ארומיקערבז;כגעמtנכטהזיטןא ל;':בזiריג נ.:iבזאזיס , i ~ iטמפזילקס-פר iשוירפ;;רטך~ j ו::לער

בסט.ק jא~ל'~קטורפtזרשחיןקביט jהזיבזיס i ,רזזיגןtזז~ער. pפעל

רישער-טברערן iפגעבtנשטק'~כב u jאלסםז;פט jהזיבבסטליי;,רק-פזילקס Y:שריראמת,

 iשר jפ.tנרזיךפtזסטעסזיס iiךא;;רטב ,-,ז ~לזיזעםזים iבזירטב Jמענ i(גז;בער jהזיכ " i .;;לט
-בגע.tנרל,סטג;;בעםא tjז jאכט:;טכערגי~ראמעב:;געבךזיםהז;כוגעשמtזק· Jביקסטבעא jאםטגי

ברזערי;גאפ~רופרוזים ii ,רנסט.קישערייtזאייגעבע,tזןבזירל,סטגעקיבצלטערןאגעלי:נבער

יז;רטויזנטיצףאשפtזן ~בןג jיאהגלפרןתקפתראיןבגפזילקם-שtזפרירןגנז;ראצ jנא

 _בן,פארכלביטרמזאווזכר jקכמעטגזירזם'אעלכןל,פוןסטשןכלכרעם Jריר iר:;סטtזצרקרצ

מסתמאהזיטזים jjל,םטtזםארונקזימב iאבזיכמtזכעבי,זt-שערעבטtנלזיר-םזtנ Jאי tiזר jפtזלר

-ר-שפוילכtנקtנבטעררעריךאם jטאזן iאל"בצלאל"-שרילמשל,ט,טיאזסטירט. סק;;:ביטיבמזילק

-ניtנמפערסישענזיכגעמ~כטע iפבעןזרtזצי\~ססטלהגרח-אב:גזיזיס iק,שרtזרטקיבסטלערשער

בסטקןאת"הגללת"של . jטזיצזיסקבנסטקרשי~ריי ר;;: Pאמתרטמהtיכן jא jרט

פזילק. jקלע-;;רtזפוןtזלןבגס-קשtנפפוךךז jסזיפרסםה
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געלעבטער~~זז'לטאןןר. Vפזילקס-קינסטלtזנזינימע~מ~ליקעא:נדזערע i~ויורשדעראיזיב~קר

נעוועןכל-ימיואומב~מערקבאראוןשטילערווזילטצוריק,יזירהונדערטיי iצוזידערהונדערטמיט

זידערשולן,קליינשטעטלשעפון iקופt.:ינליףאמזלותנעמזילט"מלאכת-הקודש",דערזיטאין j~ריינגעטtז

וענ~ידימזידעלירטאוןנעשניצטת,מצבי.ףאטויבןאוןהירשןציגעלער,מיטזירנtומענטןנעהtוקט

,.יששכר-בעראונטערנעשריבןזירלער Yתיאקלייני~מיטאפשרערוזילטערנעץ-אוןפרימיטיוון,-פזילקם

יט,צ ~איןלעבןצונעוועןב~שערטנדז, iאאוירןאאים,איזניט.-אפשר jאריב~ק",המכונהמשה,בן

ון-פב~נריפןדיאוןשטיינער~לטערדערנעפל~צט,ל~ננשויןהtזטנעטזיפוןפ~ספ~רזייערטעדי Jווע

קינסט-מזידערנער ~זירן iנעעראיזפריי. iנעווtזראיזנייסטנדזעראעןוזיפנעשטtזרבן, jזיינ\~'זl-טעטל

פעדיםאינטימעאוןגעהיימעמיטז.;כערהקודש"."מלאכתזייןז.;רן iנעואיזנופאקונסטדיאוןלער,

פזילקס-אוןנייסטזייערמיטט~לז5נטן,-פזילקס'ידישעtזטtזליקעד·מיט jפtורבונדטי.ףעראיז

קונסט.מtזדערנערדער Jאי i~קס i~ךיינגעזיי,פוןנילנול ~ tjזרנעואיזאוןטר~דיציעם

היימ-זייןריבז5קן.אין~רייןאיזפזילקס-קונסט jפק i-דידערtוזויוויונדערן, iצבאמתזיראיזעס

פוןנייסטדעםירשענעןקענעןזtזל'מעלכער i, jפכה,סבייענעועןנעניטכללאיזועטנרז5ד iיי~ליסtוזטטtיט

נעוועןביטועטנרז5דיעליס~איז , tIזרtזםי iנtזtזננעלtזפענערדער Jאישטעט~לעווידורות.פ~רג~ננ::ננע

מיטבית-עלמינס,און jשול~לטעמיטטרז5דיציע,עטעראייננעפונדע~ןמיטשטtזט,יידישעטיפישקיין

גערעדטהזיבןמענדלס-מנחםזירטיקעדיווופארנויי~טטי"ה~לב ~שטזיט ~סביבה.חסידישערן iאתורח-בי~לי

דעראוןשטובריב~קס iאוירוסיש.ירטו iפז5ראןקר~ינילעכטן t • ~מיטאיבערנעמישטיידיש,רזיסיעי t\i'iבtז ~

tזדעראוקר~ינעליטע,tזפוןגנ~רטיקייטאיטר~דיציז:נ:נלעה~רמtזנישעדיזיראיןנעה~טניטהזיבןחדר

~רכעטנדיקטר~דיציעס,-קונסטיידישעירשענעןנעקענטביטריב~קקליינערדערהtזטיס ~\נאוו . jיל iפ

דזירפישעדיאיןבילדערהייליקע'נע,זיסל~ר iiפר~דייק iמזילענאוןפ~רבעררוסישעפון,.~רטעלןן~ןאין

נייסט-קונסטיידישער~ט~וויסטישערדערtזבערנעצווונגען,דערצואיםהזיבןאומשט~נדודיקלויסטערס.

אוןיורשזייןפ~ראויסנעקליבןיםאגרזידהזיטאוןשפיצל ~זיפנעטtזןרעכנט, Yזיפנדערפ~רזירהtזט

ועטהזירעוזיס iמ~סע, ~זירעמקייט,יידישעדינעלענטס'הtזטווושטזיט,טיילאינםאויסכעוך~קסןשליח.

~ליין~ק i:ריהזיטפרצוף,יידישןאירלייכט~זוי b'ניפ~רלירטאוןברויטשטיקלטרוקענעם jאיבערב'טער

-~באירעמיטאויראוןנורלהיסטזירישןאירמיט jפ~רבונדגעווזירןאיזערעניגאוןטיףוויגעפילט,ביט

עמז.;ציעס.קיבסטלערישעה~לטענע

להכעיס,צואויףווייסצושטעלן,אךי i ~אי!:ציטפ~רווזיסווסט,נעוניט~לייןמסתמאהזיטער

~זאוןמזילער-שול.קיעווערדערפוןtזטמזיםפיג-ראומפריינטלעכער-יידןדעראיןטעמעסיידישעאויףנרזיד

אוןפליטיםשטרזיםדעריידן,אויףבילבוליםאוןרדיפותדיאירמיטאוןמלחמהדי jזינגעהויבזירם'הזיט



ב~ק.ר

םןגרודעםדערפילטקיבםטלער,יפערר~בערבנער,~יב~רריב~ק,ה~טשטעטל,יידישו jופחורבןדער

איבערעקנעלזיזט ~זיךה~טאוןקובםטווערקזייבעפוןגררלפ~רןאויראוןפ~לקפוןנררלפ~רןציטער

אונד-פוןיזב~בעריקערא~ןאיזעםק~פירו.ן iאז~מלעןזיי,ר~טעוועןצושטעטלעךיידישע~לטעדי

איזפזילקם-קונםט,שערידןפגר~פיקריב~קםאוצר,רערזיטוו~םקולטורל~זיקייט,קיבםטלערישערזער

געווזירן·םגי~גי~בו~רביטאיצטביזבזיראיזאוןב~ק~בטודיניקםטן iצום

 ~ iוענעאיזפ~לקם-מייםטערם,שעדקע~ם~לריפוןיורשווםטזיביקעראומב~רערריב~ק,

םזיצי~לןאירזירןא~ךיינגעזיטעמטהtיטןארוםל~נ,דאיןתקופהפ~ר-רעווזילוציזיבערער.רערפוןקינר

ערזענלעבקייט. eקינםטלערישעןזרעמט ,אויסגעפהזיכןמ~מענטןצוריידזיזיקערי~טזים. e jב~ציזיב~לאון

ארזטשעברי-טרערהויבן.~זויגעקעבטבייטשה iירדיערווזילטט~ל~נטנזיט-געבעבטשטןtזזיןזיבער

הזיכןקערזירט-קל~םבדזערעאען ,דעמזילטר~ר eשיידישער ~ iצגעווזירןדערהויבןזיינען iזש~רגtי

ערןעטל~םטיק eשעדעטירימ eד"ליטער~טור. ~איןאיכערגעדיבטעטפזילקפוןגערעדטעדזים

ערק.םעגראין Jבטכערדאזעלן iםטערםקונםט-מינרזערעאוועןדעמזילט,קונםטיידישעאמתע

יששבר-בערעןגעאיז ,שט~רקםטערדעראוןערשטערדערדינטער,אוןקרנםט-מייםטער ~ז~און
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נעמ~לטערהt.:יטבילדעריבעזגזיט-געבענטשטער. ~קיבסטלער,אמתדיקער~ןועןנעאיז~ב~קר

רי-געבלוטיקט.~ןגעבויךןפוןהזיט O י:.ii ,r tהז5ר'זייןג~רמיטבשמה,זיין jפוציטערדעםנ~רמיט

-~נט tjחאויגד~סאיידעךר tjב , jטציקיז;ב jאאייררירןבילדערעמעבסלער, tjמוייביקעדיפוןאיזבזיק

אוןשמערץביזבשמהאייעראין~רייןנט Iדריבקונסטזייןבילד.דעםפוןפרטים~לעזירומצובעמעןוויזן

טרערן.זירויספםר

ב~זינגעזצוקל~נגעןזעלטענעאויסגעפונעןהזיטערנעט~.פוןכטערדיעריקערטרדעראיזריבtזק

~לעפוןטרערן.מיטאיכערנעמישטזייבעו סי:.i tפריידן,קלייבעאירעמיטגעט~-וועלט,מעטיקע iאדי

דער-און~לייןווייט~קטוו~סלירישסטער,דערפ~טעטישסטער,דערעראיזגעט~פוןקיפסטלער-דיכטער

כעלי-יידי·~עדיפוןקעלערספיבסטערעדי Jאי~רזיפזירלזיזטער~בדערע.·דיאויר~זויעררירטפ~ר

דעםזיפו~רטערפ~רבן.זייבעאון-ליב'זt~פט ,פ~רשטעבדעביי~טיפעזירמיט~חיןברענגטןאמלאכות

ע-שזייערפוןטייל ~פלייצעסזיינעי.ףא~ריבערבעטטערו~סערטרעגער, iאוןדלערית-העב iעופיידייזt-ן

יידישער ~אויף~וועקאונדזפירטערפענדזל.זייןפוןט~ל~נטדעםדורראיכערזיידיכטעטאוןמשארער

 iביטערזייןמיטשמייכל,טרויעריקןרירנדיקןזייןמיטזייב~שייבiפאוןטיפןאירעאובדזייזט iב~נח,חת

ש~רף-דיגעפונעןריב~קחזיטשמייכלרר iדת'~צכזייןאיןןאפזילקזייןפוןמיסטיקדעראיןהומ~ר.

jj יידישזיין~רויססוזיננטוועלכעפוןפ~רבן,ינעזפוןסימפזיניעדינעש~פןזייפוןאוןטענעריכרירנדיקע

רהמנות.טיף-יידישערדערןאאומעטיידישעריןזה~רץ,

אוןשטעטלעריידישעדיאיןנעוועןעולה-רגלזינסקין,ש.מיטעםיאינאיינערשטער,דערחזיטריב~ק

נ~צי~נ~-טיפער ~פ~רווזיסעלט,ודערייזןכ~ךצודערנ~רככדישולן,יידישע~לטעדינעצייכנטדזירט

דעךשל~גנקייט,אוןרחכותפזילקס-סטיל.יידישןפון~רכיטעקטורדעראיןכ~ח~לטןגטלעםהtזלטיאינלער

זייןבייפ~רקריפלטקייטאוןנקייטשינויט,פוןאומריינקייטאוןפשטותהייליקענע,ריטרערן, iאופרייד

I 
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 ~ערזו:םרר,~נס iעקסרןאנ~נייסטערט ,-אוןצונעצוינןמ~סנלייבערדעראיןאיםהז.זט~לץדז.זס-פ~לק

נייסט.אור~לטןזייןפון~רז.זמ~טניטער ~-פז.זלקנערודפטןפונםסינטעז

נענענן e ~פ~לקדעמהז.זטנשמה,יסערנרפוןמענטש ~ט~ל~נט,נרויסןפוןקינסטלער ~ Iרינ~ק

יענע,פוןנעש~צט e ~נענונניטעלט, iדערפוןעק ~איזרינ~קש~פוננ.זייןפוןנרעןדעםאוןלענןזיין

רינ~קןענןי~פילו,מער~נדערש,עס eעווענןוימערדעם,ועגןאוןנעש~פן.הזיטערוועמעןפ~ר

העלפןאוןווערןדערהערטועטווז.זרטמייןאוינןאוז.זרט.טייןזז.זנןצונ~דערפעניש ~איךפיל , i~ליי

נעסטערדערזייןנסדערז.זטוועט-הערן,ניטילןאוןשל~ףאיןפ~רזונקעןזיינעןווtזסדי, iאויפצווועק

קנר.ריב~קסאויףקר~נץ

יע-צמעצענ~טן-גנירים,פענענעראזנדזערעאצוט~פט, ;tפ~רי ן~ינ~~!' jiאוי\{זייערעו~סדי,צו

 ~פוןפ~רםדעראיןרעטונג,לעצטער iפורףמיסיטזיראיךענדיידן,פ~רנז.זךזירה~לטןך~ס i ,,ב"נ

פר~נעס:פ~ר

איבערגע-טרנעןז~ס iקינסטלער,ם:ננראונדזערעתרחקאיןאונטערנייןזייל~זןפ~רווז.זס

רזה~נדלטעסעןנקס,לןארעבטסי.:ןואנעלטמיטיזוו~רפןפ~רוו~ספ~לק~זייערנעןראוןנעבן

לויטהעכער,סר ~ז.זפטעןשטעלכעכסטלער,קיידישעאונדזערעפון e ~זירקערןאוןניט-יידן, iדענ

רט~מעצעכזייפוןערןוו~סדי,פוןחשינות,אוןט~ל~נטזייער

ייניקט Sאוןנזזאשלז.זגטרדפתןפיטשנרערעןוצייט,נדזעראאין~זווערן,דערלז.זזט iקעצי

סטלער,-קיבייד~שעשטרצןצזירז.זפזt:.ינו jמעצענ~טיידישענערופענע~זוידיזז.זלןאיז,ניטוועןווימער

בטערןפ~רלדואןלנ~צי~נ~לעדלןדערפאיז,טנוערטיפער,יזקענעןטז5ל~נטזייערדוררווז.זס

קונסט~אוןשיינקייטןפז.זטעםמיטןזיי

בסט,קיידישעשטיצןצגעזעלשז5פטקייןקינסטלער,יידישעפ~ריזהקייןניטמירהז.זנןפ~רוךז.זס

ל~שנוטער ~איןזירקןטכוו~סט~ל~נטן,יידישענע'ביפ~רסטיפענדיעסקיין

קינםטלער,דישעאמתענדערטערה . jער iרג;רהערטל $tזרוףמיין~זאיז,וכטשטיפסטער Jמיי

אוןנויטפוןאוינןריןאנרזאפ~רכtפ'עראעןגיפ~לק,זייערןאקונסטזייעראינערנעגעבןזיינען~ס

שעשעפערבדזערעאt:.יפהיטןןא iפה~לטאזממען~רבעטן.צטמענלעכקדיניטהt:.יבן jאדחקות

- $tפדז.זסנג.בליפולערזייערןאננ,י~זאונדזפוןעקגיין ~טנזז.זלןט~ל~נטןנעסטעדיבכדיבוחות,

פ~לק.נרויסןאובדזערפווכנודדערדערט

 6ס
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iו, ;::ק iאבסט-שולקודערואבזזאצ , 1911יז;ר~םד ii ז;נבעקו-איזצייט,יז;ראשויןלערןרא

 ,עטנר~דס~על jןפערנעץלער,שר I:ב ~מען

~רכעטאון~לט,ביטי~ר 14קייןב~רננ,וערזיזאערס,אספןשוחן t5נ~ררזלטרערציס

סופ~דשטייטפיין.זייערזייןז~לקל~סןאגעמ~כטהז;טער~ס IIר-םז;רט"ב~טרערפ~רנן,מיט iש

אויףלייוונט,דעד~כער ,פיט~איזואלער .געמ~כטה~טלערשיערנרערז;ס ,זעורגלראי.:ךלר,ז

7:1i כj טעםמיטאווהעלק,פילפ~רכזאכעלעם,צפזיר ~ ,ק~כ~ק ~ ,ו ~ק ~םנעמ~לטאזם'אS .עד~מענט

איךכ~נעבן~ר~פ-צו,וריטןאויפוטרעפ Jאיי jפשפריבנענדיקןואפנדיקלשפעטער,טעגפזיר ~

~רויף.טדעפדיאויףל~ננז~םיטני~לכער ,ןנאנדויסעסיט ,קורא ,העמולשפאוקראן \tא'ןנגליא

רוסיש:איןאיםפרענאירןא ,גןאוד Jאייטןצ Cרעאיינערקוק ~רזכןגרמ

 ~אירהייסטוויאוו ~"נ~טיוד-מ~רט")רעםנעמ~כטראהז;ט(ד~סמז;רטרב~טס~לי eנ~ i ;זט~'-

ר,סערענtפ'פערט-כ~קר-

-i שטיל,איסאירפרעג- ~)ייר ~זענטאיר(רעייע

צוויינ~דזיךקענעןעםוים,חכר jר t5ונעךנלנעןזיימיראוןש,ייראויףרמערז~נט-י~-

~נדערו,מיטןינעראחכרןסבי:הםיי~עררפרי~מרער ~איויננלעךיידישע

איךוויקל~ם,העכערן ~אין .זאערחכר,יערנןממז;לט~ס iקוקושויןךאףלוט~ניעדןאון

מירווייזטעראוןדיכ~קן,פוןמ~לעריידיונדערכ~איך .)לש iדעאיומזלקייןגעה~טניטה~כ(איך

מ~לטכערשטלעך,קייוביטאיםקלעקןטזימער~זט,ייו~זויפינגער iנד~כדעםנןאויסכוקעןער~זנ~ר,

i מיטצורJ פיבבעד.נר~כו

אי-נייעבדיקאון~בחויכ.איןווי~זוי,ניט Jשויבדז iאכ~פדידיקטמאלעד-שולדיי~ר. ~~דורךםיגייט

ה~לכ-פ~רש~טענעפיפ,דיאונטעד~קטיקנפד~סםדעדוועןנטן,וינטעד-~דיאיןנ~םןוערקיעכערד



יס.~רכןבבאךאופtירטער~זפער,

ערשטאוןט,צ-מלחמהרבן~בבעהך iהזיטב~כרעם~רן,בעוקר~בקט~מ~למעראיזשפ;טער

יערערברער,ק iקטבמער jש iזעבעמיר . jב~רלי iא-בעטר~פןירעררזךמ iה~ב 1922~ר jא

-גע Jירבאוברזזביאר"בטעלע"טר~ס~בעריבובגען·מעיבזילעבן,זייןעב, iזי jישה~טברז jא iפ

iר Jפו i-jO זסשב,סויtברערער,רערףאהזינטפזירפרוירענעיןאטנריקב,אונןיזףאגעריכטפ~לט~

פוןפשיין $tרעםניטמירב~מערקןצעם,פל.ףראמ~ל-ק~סטומיטוביכער,ריטר~נורמעלכער iו jאי

נטרב~מערקןמיר ;שביטור-ה~לניען,ה~לב-בלרעםףאשט~טיסערגרר~רפוןלtזכt.בערנעסרי

ריב~קבגיעריק·השטזירק iנעזמירהנםזי,ופשל~נטtזסריח,געשמ~קומיטןרעםט~ר~בעןשייב~

מירחנרים,שערוםאונרזערעויטבפזירטנעןז'םירקונםט.רישערעגו ijרממיט~לץב~ךרי~רט

שטעטל~אןנרזער-,~זקעןיבעברמו~םנ~ךר~ם,ם~לןניטמיר jז~ל ם~" Iפtזרד . jרי iזייבע

-ביליענטמבזיקרברעננטל,ש-אלער J..רערןאצוריקחייםרערפוןת iחנאריב~ךקמענרק jiא

 ~נזירל $t~םןאבעל-ענלה ~~:כזילו~סערטר~בער,ןזיל $t~מלע. $tשמלtזנגע,רן,יקעט~בצבר- jר iפורער

ועןנעאוברזפ~ראיזסט Iמזירערבגרי~סטעררערש~נ~ל; ~פוןסט iבעביטרעמז;לטנ~ך jה~ברמציב::לע.

-בעטצעבערואזאעלכער iוש,,ט jענוזיב 'טוריסטי"פרעררי~פיו;לער $tמשערסרמטערב~ררער

i עi °פ~פי~רזi ל:;i ארj קיעi ונעטבאיבנ~נצןאוברזפ~ר,אז" i עj ~פI .שטענ,.ל:גך-

שעיר " iם~לפהערןא~ל iערב~קן,רברערןאטלזיגעזילץהזינןלמאלער-שרער jפלערערדי

פלעבטריב~ק~בערקל~ס.העכערן ~ iא jיאריב.'(.רצוכרעםליבצנעשטערט~פיל :!אה~טןמ ." jעט ti'iiםי

ירער i jזערמ iפלענלשרער iפננםשטעלאערבירעראויף iאדב,ש ~מיט'~בטפערדרר~לי~ריאויף

 • Jב~קוויררייטלער: jבטערבעשריבאלרו _יריש ~

אין . jבtז'ם Iצב~בלייטךמהזיבןIבחבר iנtז iאז.ר·ב~קפ~רןק jר $tעקבעפ i ~ךא Jבי 1913~ר jא

-עבט~ןב~קומעןה~נ iאו jב~קררעמ Jעב i-בי~ייטרינ $tהאיךוועלם.נtזגע~פבטרמפ~רך iהזיטזפזיר

 jפגערערטיטערורמ iה~נ , J ';:פזtק iיט"ר~מ~באיןקצברז Iא~ · iיברערש-רק-ועןבעו iבבל

ן.אויפטזןמרמזיםוןא iפטאו Jדוילמיר~ס :i ,tרעןפבכלל,קובסט iפקובסט,יירישער

רמג~סט. ~tכך oכ-רינ~קשב"."ת~לטער~ן-איךפ~ריז.איןביירעןשרמיבעןז~ט jiא

~לץ,אויףקטקב~קרבגען·סשטעלאאון iע iנדיבעראבזיסן,בערראם~רךז jשלעפ

ערןומיר~זואל.בעפזפמפולןאנטלפ jאיר~סאיזננ,ב~מערק ~מ~כט;ור~זב~רסך, iקניטרעדט

א,ין ,קיע iאזיךרמרערמ~בען~ברערן,רעמר i;'בא iשטעלמירו~ס iפר~גן,ערעשדפוןפזירמ~טערט

מות.חלברזער;אאיןבבט,ינרז::רא
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ס 3

אייניקעפינגערדימיט~ןאונדזאויףווייזןיף, iצונזירקומעןמיר~זק~פע,איןמ~נפ~רנ~סאוי.:ן

רי-און ..... JJסיוזשעטיידישןמיטןל~נטן i"ספעק iנעזעמיר~זקונסט, JJ"ריינעזוכןוו~סקינסטלער-יידן,

 :שטיל~זוימיר iצגט t\iשמייכל,ה~לב-טרויעריקן , iה~לב-איר~ניש ~מיטב~ק,

 ....גערעדטניט~זויזייוו~לטןקונסט,יידישערווענןכטן.טר~מיר~ווועןפוןווייסן,זייווען-

ק~פע,איןאיך,אוןריב~קזיר,מירזעצן ,אוטרילי~-טt:ינער iפ~רי ~איןלווורפוןאיינמ~לדיק'גייענ

דערציילטנעפל,נעדיכטן ~איןויקלטפ~רה~לבאיזוועלכערקלויסטער,דעםאויף~נטקעגן~זויקוקנדיקןא

-~ק"דערעופות-הענדלער,זעלביקערדער~לץמ~כן,~נגעחויבןהt.:יטערו~ם;סקולפטורן,זיינעפוןריב~קמיר

די~רוםיךאתפיליופוןעותורצמיטויקלט~רומגעאיזו~ס iחםיד,דערוו~סערטרעגער,דערטערינשטשיק",

פיס.

 .~ז~מנהג ~-ערז~גט-ד~איז'ס-

~טעליע,איןאויוון Jמיטצרותדי Jעגועריקייטן, iשמ~טעריעלעזיינעוועגןיטערמירדערציילטער

i טיעדןמ'ד~רףעלכןI:5 גוויל~דערשט~רק,צ~דערברענטעלכעראוןהייצןגI:5 צוליבאון ,נרענעןרניט

העלפןצוקינסטלערפוןגעזעלש~פט ~מ~כןעפעסמנקעווען 11פענסטער.~לי~עפענעןמעןד~רףרויך C ;::ד

 ••• JJז~גו!צופיל~זוי~רבעטן.צופיל~זויר I:5נד~ךח~בןמיר~נדערן! :iדעאיינער

צונויפבעמעןעגןוגעחלומטערה~טי~רן~לעזיינ::;ריב~קן.פ~רכ~ר~קטעריסטישזייעראיזד~סאון

יt:ירןזיינעאלעטייער.אוןענtפ I:5נזייאיזפ~לקיידישעס I:5דוו~סקינסטלער,יידישעיענעאלע jפ~רייניקן iא

כמעטח~בו~סמיר,דווקאאוןנסט,קישעדיירייכעאוןגרויסע ~אויפנויעןענןמטגעחלער ,ה~ט

נ~נצעדילינטסיוזשעט Jאיניטאזפ~רשט~נען,גוטזייערה~בןסיוזשעטן,יידישעלט I:5געמלעבןג~נצעד~ס

~בערלעבן.יידישןפוןטיפןמ~לטמעןוו~ס ,קינסטלעריידישער ~מעןאיזדערפ~רפיטאזן iאיידישקייט,

פ~רם,קינסטלערישערדערצוצוג~ב ~הוספה,טע iפש ~געוועןניטסיוזשעטיידישערדעראיזריב~קןביי

םבופזפל ~חאינדערגעוועןד~סאיזאיסבייבעו. iגעפאון- ,געזוכטשטענדיקה~טערו~ס

ארייב-ערט I:5הגעקענט,ה~טער~ס i~לץ,אוןגעלערנtפי,ח~טערס I:5וו~לץ,און .עכןעגלט-נ 1:5ט

~נדערע.דיאוןשדכוזייןעופות-הענדלער,זייןך~סערטרעגער, iזייןט~ג-טענלעכע:ד~ס~טאיןגי~לעגט

קינסטלער-יידן.אוןקינסטלעריידישעקונסט,דישעריוועגוגעשריבןסר ~מעןה~טרן I:5ילעצטעי ,

יי.ד ~קיבסטלער ~פ~ר~דעףקינסטלער,יידישן ~פ~רזיראירה~לטצי,מען,פרעגט~לייןמיך

קינסט-פר~נצויזישעזייזיינעןצימ~טיסן,דער I:5םעז~נעןפרעגןלמשל,איינפ~לן,אימעצןדעןועטצ~זיבי~ר,

אוןצובויפגעבונדןאזויפר~בצויזדעראיזמאטיס ~t.:ידערסעזtנו ~ביי ~ jקינסטלער-פרtזנצויז~דערלער,

ענדיקטון Sניצוט~ I:5מעגלעךביטאיזעסאון~פטיילן,רביט I:5געסמנקען~זקוניסט,זייערמיטו~קםן iצונךיפגע



עםוי~זוי,נעלעכטהזיטםעז~ן ~פ~רקערטזירערקינםטלער,רער~ןזירהיינטאוןזפר~נצרערזיבייזיר

-יזןפר~נציבענקעזזיילענן,פר~נצויזישט iפש ~אוירלעכטמ~טיםיזן,פר~נ/צםראאוןסר ~ Jלעב

פר~נצויזיש.נ~טירלעראיזזייערענסטוקרי iוא

-מזי ,הזילענר:נררער-~ן-נזינשפtיניער,רער-פיק~םזיוו~ן-גזינ.אtזרערפיק~םזיאtזכערעמט/נ

ם'איזל~נר.אוןפזילקזייערפוןעק ~פ~רמעלזי-זיינען~לע-ייר)זנ(הנםאיטזנליענעררער-tזניריל

זירהזיבןעק, iiזנ iזייבעיזזיכערקלענער,זירערגרעסערנעווזירןרעםצוליכבלויזזייינעןזצי ,ע; tiפרריכיט

זיראיןהזיכןיי jקיבסטלער.עכעלטיזt-נעמלזנגרויםעזירן iנעוזיינעןאוןפר~נקרייראיןט i~סימילי

.פערזעבלעכ-יםע iגרזייעראיןזיאיבערנעזנרכעטר,קולטקינסטלערישעמזירערבעפר~נצויזישעדינעזtזפטיזינ

-פר~נצויזימיטקטירכנער ,.נסטקאינטענtיציזינtזלערנרויסעראפוןזיבהייברערזירן iגענוזןאטקי

' ij '~ םט;נטיק.ר;:

נייםקייןככללניטזי .נייסע.פעסגזיריסבר::נננעןאראוןאויסקלערןניטהייםטפערזעלעכקייטאזיין

זייןבעראנזיר~רבעטיערערער~נרערן;נספר ;,Jאייב~רויסוtיקםן iמעבטשןע,נרעםטריאפילהימל.אונטערן

ק.קזייןטלואלןנעפזיינעלויטשטייגער,זייןאויףלעכקייטיפערזענאי-גענע

מעןפעלקער.tינרערערב iן,,טtזלtינtפ Yיס iנרר, yקינסiפליסע ,נר.פ~רtגןאוירינעןזיירןברזאביי

 iאיסענרtזןtזלענןירישןtזלנעםיינעםאיןשפילטזיסטעריטזיריע,פוןפרtזנעריtזז lבtזמערקןרזיךtירף

j זפןאיזקונםטיסעגרוזירט,איינציקערריירביט.רזילעןקיג~רנמטקרעראיןשפילטר~לע,יכטיקעtגעש

.פtזריז.-קערריכטפראבקרייר,ט,איזמי;נבטשהגtזבצעררי~רפtזר~רנרערטהלעצטעריאיויזירןגע

-יקערצינוtזל'זווייטערזיסהגס-רזייואאיצטבזיר iזייבעאוךןען i ע:;בי~ןזיירןאוברןיב

אים,ןפזיפגעריםןעזנעפזילק,זייערפוןט iונעשטtזבעןזיק Jשטעןייבעוזיםוtיסימילירטע,ל::נר·קיבסט

הזיטקינסטלעררערכא ..נעשtזרטביטט~לtינטערזיהזיטרזיםקולטור. JJועלטלעכער"tזלרערצובז;~נטזיכער

 ~ם,ר ~עןנעעראיזצייבס,אזנל(ז-פלז;ץ iפ~ררינטזייןבעןנעפשטענריקערהזיטטtיל~נט,באמת

ייר.tז-זירערניער, ti פ-.ט'

גייםטיקאוןשפיזייבעןזזים lפזילקזייערצונזיעבטייען·שטוזיםאונרזערע,קינםטלעריענעזיכער

זייאיזעםלעבן.זייערןפ iסיוזשעטנ:"מעוזזיס i ,נזירמזנלאיזזייפ~ר"עמר",מיטןאיס,מיטנרופ~רב

איזנםטלעריק~זעלכעכייבנעלעכט.אימער iזייזהזיבןרעמ ·מיטבעםער,רזיספילוזייהיימיש,ואנזיענט

ע tז·יריי iינעזיז-זייזייבעןוערואם tjוןאזיי iשטזנמעוזננען iפוןפרענןצאיבעריקאינג~נצן

שtזפוזייערןפזייטטעכנישעריפזירם,-,נסטקדיאויב~רן,געגעזזיגטרזיסאיזווען~בערקינסטלער.

איזיניקן,פזנרזירלזיזןמזימענטןכיירערזיזיקכ:רי~זייז,כ~בעסטעררערןאן.ורערפניטליירט

שtזגtזל.מזנרק
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גרריםער ~ווערןצוגעחלומטשטעבדיקה~טקיבדער-יtזרו,מייבעפוןגעקעפטהזינאיךעלכןריב~ק,

זינערחםררן).קייןגזירביטדזיםאיזמירפ~ר(אוןנ~אייבפלוסטגעוועןוכט, iגעסך ~נעליטן,סךאקיבםטלער.

מיטפזילקדישעייידזיםבtזרייכערןצוזייבעס:ציל jגרריםצוסוועגtזבזירגעוועןאיספ~ראיז~לץדtיס

געקרמען.איזערוועלכןפוןפזילק,פוןזוךtזפז.זרנלייבןצואווקובםט iגרויםעטמר,קולטבםטלערישערק

וויאיס,צולינשtזפטtז jהtזרצאיןטרזינןמירטיי.(ר.אזויפtזרנלינעבע,דיבדז,אעראיזדערינערןא

מעבטשהייט.נעליטעבעפילדיאויךאדןפז.זלקגעליטי~בעםפילאובזערנ~שייבטהזינןווזיסיידן,סענרtזלעצו



ךוב~ןך\יט nב~געגננביש\

 .) 1\ רiז'-" 1 (,ןךר'בי nא,רר"

זינערקע-ר,ד iפ~רשטייט ,ראשית-כלנג.זינערקענלטער Sטז.ז ~איןשטענדיקזירנויטיקןיבםטלערייי יחיד,פוןזינערקענונגד-ייטנם iצןאנג,רקענ Vזינועזיביעקטיגערןפענע~זוידיכלל,פוןנגנ "11
ז~מענגערעדטצזירהזיטקינםטלערדער i כל(;: iמיטאוןב~זונדערם~פעלירטקינסטלערדער iי~לכ iצ

חזיטכללדערידעראפריער,קינסטלעררעםגרזידדערשפירטיחידדער~זפ~סירט,זיפטגזירר. i:אינטימ

קיבסטלער.אויפןכללדעםאויפמערקז~םמ~כטיחידדעראזזיפט,פ~סירטעםאים.יףא ·מגעקוקטאזיר

שפעט,קומטכללפוןנגזינערקענדנג,זינערקענן iטיט~לייןל~נגבליינטיחידדעראזפ~םירט,tימז.זל

ג~רניט.זיקומטזימזיל iוא

ןיימגעוועןאיזריב~קנג-פ~רשטז.זרנענער-ר l:ד~זד~רקלערז,כויtינהם~מעכייסדזייל iאיך

ר. l:מז;ל

וועןאוןזילוציעס,רעאוןמלחמהפוןיטצדי ,טלערקיבס ~פ~רצייטאומגליקלעכעדיניטוועןאון

כלל.ידישןןפקינסטלערדערזירןגעערווזילטויט,·טפריצייזפיקער iי jניט

ערנס-~ןש~ג~ל,טןיצ ~הזיכןמירעלן iiריכזיקןןפפערזז.זןדעראיןאזזיכער,ועןגעינען iמיר

 _וילפאירבאואוןזז.זרגלז.זז,צפעריש,שטצאיזש~ג~ל . jדישעריא-אוירדעריכערארןטערן

ש~ג~ל ,גשפילצימיטקינדזכוידעלעהמיטזירשפילטש~ב~למזילער.יידישן ~פ~ר ii ~~נצו iאפיל

טעמע.ערנסטעיצ ~זאדז.זם- Jיידזיר.פ~רשפילטאוןיידןמיטזירשפילט

פלייצעסינגלשעונגע,זיינעיףאיןשהזיטערשפילכל.קייןבעווען ·יט·נ Jייד iזיינערינ~קןפ~ר

פזיג-צוגענומען,פזיטערןזכאם jהזי:פ~גרז;מעןפזיבר~מען,עריאוקראינפ~גר~מען,~ריבערגי~טרזיבן

געמ~כט.חרובעלטיינגלשעגליקלעכעזייןאוןצעשטערטהייסיינבלשעוארעמעזייןחזיבןרזימען

פעםטעראוןקערקערנדנגער,ט-בל ~ןי~.מזיםקאיןב~בעגנטמזיל jערשטצוםאירהזיבריכ~קן

 ~בעה~טשויןהזיטער~בערנבל,י ~עזוגענזיראיזערען·וובעד~ןעראיז~נצ'יקצזיר ~ jפר.בח
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שרייבער-אוקרtזינערדערלעבןכםדרגעהtזלטךזיךה~טערבייזע.אווערע,פינסטצייכענונגען,טעקעפולע

בלייבןצויידואפtזרלעכנס-געפ~ר ~וזירןגעאיזעםוגעןוע, iס~םקאיןtזר~פגעל~זוזיךה~טוו~סגרופע,

ס~סק-אין~ר~פגעקוסעוזייזיינעומלכושים,פרעמדעtזלטע,איןצעמורשעטע,עקנייטשטע,.צ-קיעיו.אין

גע-tזעררעדטרעדט,ערוועןאוןייגט,שוזיםוה~לכ-שעמעוודיקער,tזיינגל,א-זייישוצן iאווע,

יידיש,אוקראינישןפ~רליטערארישטןניטנזירשמtזקן,

ערבחורל.יונגןצוםע Sגרודערמצדכ~ציונבכרידערלעכעאוןפזיטערלעכעגוטע,tזעןגעאיןעם

שפ~גל-דעםאיןדערצויגואוןעוגעומחנךאיסהזיכן~לעפע, iגרד~זיקערדעראיןמוזיניקלדערכ;ן iגעןאיז

ד~זי-דיס $Iווזאסלכוך,ער~רישן,ליט ~ Jאיאויםגעדריקטהזיבןזיךז~ל~םויסט,גדיש-מ~דערנעםנייעם

 , ..קיעוואין~רויםגעגעכן~קזירשטט $Iהגרופעקע

צוםכער-גרופעשריקראינישעראדי~ין ,פ_~ציןנגדזיטזירןגענ(פעלןשטtזרקמיראיז Cכ;

זיייינtזק,יוננן cדעעגןםחידש iילדי~רצ'ז;-טילפלענןנסתרדעראוןכערגעלסזיןדוד ,רז,;:ך~מב;ן iי

~םטן.יבפ~ךןיך,·דפ~ישטייטדעיינעי, iאקינםטלערזייערפtזרמזילעי,יי~יזפ~רגעהז5לטןאיס jהזיב

סקוכלישעבלייבעזייןפtזישtזיפן , jיגואםטישעסוtזרצע,שזיינעפ~יקtזטשעןפלענטנםתרד:ני

געהייסניספול:בסעטזזיגןפלעגטאוןנtיז

 ....זיפרעכענעוזייסיטזידעט iער- .

רע~לים-סוראדיקי tiזזפtיגיזים-כילדעימtילטרינtזקיששכרנגערידזיזיקעידערנעהייםן, ,הtזטדזיס

פ~גר~משטשיקעסדיtזיצןפtזישטךניקיא'~לעאויףועטעראזרtזליסטיש,נ~טאיסהדיקי tiזזטיש,

שטרtזף,פtזרדיבטעtזאיזפזיגיזימשטשיקtזדערשיםןקעפך,עלט. ijר:נר;זיראיבער iאקיtזינע iא iאי

לויטכtזשטיזיפטזייטtזלtזנט iשטtזיקנןינייןזמ~טהזיטייכtזקשטרtזף.גtזנצעדיניטרזיךאיזעםז.יבער

מיסטישעע·זייננ~טירלעך,ס~רנעים i~ררייריקע iרזידיני~ןזימוילסתרם jרעםןפ ... cמעשיזייעיע

געהייסנים-נעגעכן iצווערטעידזיזיקערי jהז;בכ~נעםמקוכלישערצער/נtזנדעראוןפניסכלייךןזיאויגן,

זעלכםטפtזישטעבדלעבקייט.ן iאלקייטפ

i זכלויזפלעגטכערנעלםזיןורtיןש~קלtאוזיינע,ליפמעכטיקעאובטערשט:טדיטi זטרזיםtגע-ה

געזען····ניטנ~ך ,הזיטרעלטריזים iיבם,~זעפעםקומטעםהייסן:

אנביינגל.ריקערהtזלב-שעמע ~אוןשטילערtי ,כtזשייזעני~יtזעונעאיזאליןכעל-רכרדעיאון

איספלעגטמעןן iאכרען,מיטאווג:;ניטמtזקמיטגעמזילטנעמtילט,אוןערגעץפtייקליכןזירערהזיט

זען·זעלטן

ה~בןע iiםק tjמאיןמtזלער.יונגןאפtזרשטtזטאומגליקלעבםטעדיועןגערtזמ~לםטאיזעמזיםק

-~םריאוןמ~לערעלטערערי .מt.:ילעריירעראיןרעוו~לוציעםג'~מ~בטבלויזכן tjהזיילט, tjגעמניi:.נמזילער



נע-נעחערט;ניטזייפוןחזיטמעןאוןנעזעןניטזייח~טמעןערנעץ,כ~ח~לטןזירחזיכןט~ל~נטמיטלער

-~םיעדערמזילער.קליינעזייערזיכערטןמלער,םענרח~בןנעפילדערט~רנ,יובנכזיפטע ~חtיטטומלט

שטיק-געפ~רבטעפוזחזיטנעראמזילעריי.דעראיןעצוזיל iרענענעא~ןמ~כןנעמוזטד~וחזיטלער

-"רעווזילוציזיבענייענעש~פןצייטונגם-פ~פיר,מיטאוןבול-פ~פירשטיקלערמיטקtימביבירטפ~פיר, iלע

תיות,א-~רייןה~נטאיןמעונעקזא'םtיםנטליאויפןוזירפןזיבנעחזיטייטערצ ~כילדער.רע"

ווי~נדערש,ביטנעחייםןהtיטדזיםאון-זזיקוייכערישע ~אוןפידל ~פוןהענטלזילן,שט Jפופיםלער

בורזשו~זיע"·דערפוןםוףפיבצטערער"דער

-נעוועלחזיכןיזרט,קטד jהזיכזנרענדע.דינעפירטהזיבןשמירערןאקלעפערדיזיט Jאו

-ציזינעזיל"רעובייערדערמיטזיבגעשטעקטזירהזיכןאייגב~רטיקייטנרויםערטממזילעראפילואוןטיקט,

-בילעטלעכעעז iנעדזירטיבעןזבנ,על·אויםשטtזזשזינ~לםנעזעןראהזיביזירןיעבעאיןי.מזילעררער"

 ...טצדערצינזש~נ~לם jענעאיזדזיםפ~פירלער.פ~רביקעןפנעקלעפטעדער

ערהמות.- Cםממשעןנענעפילדעראוןדי~רמזילערישערדזיזיקערדעראיזבזיקןריובנןפ~ןן

ביטבtירןאב~כטכעראקטר ~ררדר yל iפזיפווערןצווןבםדעםביישטייןקענעןצויובנצונע~ועןאיז

נם.זכ jה~לטפ~~סטקענעןזירזזילערמ~לער, ~יואיינב~רטיקננענ

שעראוקר~ינדערמיט iזtזמעצווע, rמtים jפtזרלtיזןאינגיכהזיטאוןדערשפירטנים tsזעםחזיט iע

אויםלtזבד.קיין jנעלזיזזיראון rשרייכער-נרופע

עןנעאיזונעקזיאוןלtיזן,נעקעבטזירחזיטמען jוווהלענדער,דיפוןינעאד~ןנעוועןאיזליטע

 jנעפזיריטער.ר iרןרצ jמענלעכקייט iכזןאזיפשטעלןנעקענטזירח~טמעןו-שטזיט,,חויפטדי

-כיררוםישעדנעמעןאויפצזירעמסבעז-יטאויםנעשפרניטהtיטכערליןזיכערכערלין,קייןזילעזייבען

דיזכל~ננ,tזזויןכערלעןדרעלעאון jענכערד~נעןפוןאוןנעקזיאיןכלייכןנעמוזטחtיטמעןנער.

~ריינצולזיזן·עןנעממכיםהזיכן Jדייטש

ד~אוןבע iקtיןאזירןנעפ~רה~לטןראוניורא~ריין, ,ועלטדעראיןנעלזיזןאוירזירחזיכאיר

ריכ~קן.מיטכ~ק~בטנזיענטערזיראירחזיכ

הזיטערזיםפ~נר~מען,אוקר~ינערד jפפזירםמטשט~רקגעוועןד~ןנ~ראיזנעמיטכtזקםר

 ~מנייןtזרערפלעגטגוטמוטיקער, ~יערז jiאלעכערפר ~לעכנםלוםטיקער,אכטבעלעכט. Yאיני;;רג

-אויםנע ·נעמיטרזן iהזיטנע, iקזי Jאישפערערנטעראיז,כיםלעכקער.נבדש ~אוןרער :.:Yiבצפ

די~ןקינםטלערננן ~מענטשן,ה~רציקןליכן, ~זירפ~רען iרער jחזיכמירןא~כיםל,לייטערט

מיטאוןט~פבה~רציקקיברערשערמיטקיבםטלער ~נ~ז,דעראיןקינםטלערננעיפוןפלינן

 . iיטטיפ iכtיגכג~חר ~ל-~~ןאנעקזיאיןט yגע~רכאינטענם"ווחזיטערט-כרוךערישקייט.גחדיקג:רמח
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בן $tה , IIט $t"הוי!ט-שט ~נעוו~רןאיזךן~םונע, iק~שט~ט~רבי-פר~דויבציעלערשטילער,דעראין

אייב'שרייבערדיפוןטיילtזזירה~ט ם~'זיר.אייבבויעןגענומעןשרייבעריידישעערטע iו~נאייבגעדי

יידישע~לעפוןהייםווייליקע oצייטדיגעוו~רןסתםא~זעיקtיוונ:;ייטןב;;טעגלעבעtזשtזפןצוגעני~בך

~רום~זויאוןרוסל~בד,פ~רל~זךהזיטזים jiאינטעלינענץ,י~דישער~ל~ט 1אוןכלל-טוי~רשריפטשטעלער,

זיינעןtזלעזיבערשטזיט.פtזרשלזיפעבערדעראיןעלטלטומלדיק-ליטעראריששטיקלtזגע'זt~פןזיךהזיט

נע-אוירהזיטזיימיטאוך , iבערליקייןיזעם i1אויףנעוו~רטה~בןtזלעקוילן,הייםעאויףוי iגעזעםו,

i זק.ו~רטtריב

און-דייטשלtזנדקייווויזעםנעבן iז;ננעהויכהזיטמעןגעוו~רן,נעכרזיבןענזלעךאיזאייזדער

ד~רף.tזוזירן iנעאיזשטעטלאובזערפון

כערלין.קייןועק tiזאיזעראוןיזע, ji ~כtזקומעןהזיכןוןtיםערשטע,דיפוןעןנעאיזריכ~ק

נעווען,דtזןב~ךאיזערtזרכעט.דערביי iריבtזקזעןצונעלעננהייטדינעהtזטנעקזיאיןהזיבאיך

פוובילדערנעמזילטהזיטערפזינרזימעו,דיפוןאיינדרוקפייביקדיקווערן,שדעמאונטערנעזזינט,וי

-~משוםקייןזיבערפריער,אוירנעמזילטנז iאיכמעןהזיטפזינרזימ-בילדערשטעטל.פוןאוןפ~נרזימעו

 ~אויףווייטו,פוןtזכיםלן oהtזלטזירפלענט iמ~נ~עבט.פזינר~מעןדיצוצוצוקומעוגעוו~נטניטהזיטלער

אויפ- , iפרויעפtזרנווזילדיקטענר~מעו: $Iפדיצונ~ענטאומהיימלעך iצוגעגtזננעאיז~בערריבtזקריםטז5נץ.

-עופעלעךדערשט~בענעקבים, iפוןקעפצעשמעטערטעת,םפר-תורנעשענדעטעבייבער,געשניטעבע

נtזטור.tזליזמ.עקםטרעמםטערדעררעtזליזם,וזינסטערגעדער

איזtזזויבםו~םיזן,בtזוניט iריבtזקביזהזיטקיינערווtזנן!tזזויקעוקינםטלעראמתערזכןבזיר

יוזצוזיךאירשעמטפ~נר~ם-בילדער,ריבזיקםזעטאירורען-=,יליצח:קייןניטאיזעםפ~נרזים.tזזי Iבאמ

פלענטנםתרדערוויפ~נר~משטשיקעם,דימיטפנערעבנט $Iריבtזקזיךט $Iהציניט,ווייםאיךמי~נטש.tז

בילדער.יינע iדורךקטנ~בגעשזיבערזייערהזיטקללהגרעםטעדי~בערזזינו,

ניטקייבערוועטפזינרזים-בילדעריינע tiזזוסט,נענוטנtזנץהזיטריבtזקשטריך:tזנאראון

זייה~טער~בעררע~ליזם,מוראריקןזייערצוליבאויםשטעלןביטמעןקעןפ~נר~ם-בילדערזיינעאזקויפו,

נרויל.זייןאוואימהזייןביטערקייט,זייןאויםנעל~רוקינםטלערדערה~טד~זיר.פזירנעמ~לט

אויףזיךאיךה~נtזמעריקעקייןווענאויפןקזיוונע.פtזרל~זןצוצייטמייןנעקומעןאיזשפנ(טער

ריבtזקן·מיטבtזגעננט~יטערוךזיראיך'ה~בדזיאוןנערלין,איןשטעלטtזפג(צייט ~

 ~דערזעןלעבןזייןאיןמזילערשטןצוםהtזטערברען.מיטגעtזרבעטריבtזקה~טבערליןאיו

גרוימערtזמיטאוןיעיקינמטלער-קזיל~ננרוימערtזמיטמוזייען,גרויםעמיטשט~ט,איירtזפעישענרוימע

זייבעאיוווייזי,שטעטל.יידישןיעם Jפובוליי~רזיינעמיטבtזקענטזיךאיךהזיבבערליןאיןקולמרר.

69 



ו·--< "לי'יערןנעלעבטלעבט, Yנהזיבןינו iאקעכט-ל iנר

ליבע ~ימישע,ה ~איןעםזיבעריז,ביך iארזי iאערמעבט~ל.םעבטזפב ק~-אזר ,ער iפזיגרזים-ביל

גו. $tזאןויקעומעואויבט,זקבטיקע iטמג ~ jא

קבה.ןןפצעלזימטמט,צעקרזא~לץ ,ט~לlנקי iפ jגעבויגזא~לץןקן, ~זאשטעטלב~קםר

שטעטל.ר~םאיןתהקבר-תב ~ jפ i iפtירהמיןאשטעטל,פו iאלינטטויט- _ ר;: iמ'זכ:"פעס

-נאגעהז;רבטע,~לעבעוזזייבבאמען,ריםאזעעןזייקלייביבקע,ייבעו jשטעטלאין jרב~קiכר

 ....רקערבארערצוי~לעגייעןזיישמ~טעס, iאקלט "' yב

 ,בירטר~מזשטעטל,שןרבערןאטט-tt 'לש~לטערילן.שריב~קסאויךן Y:יב" i~זויבקטפ

-נעךאואיזזיגן, iגעבךאאיז iרו·שטעטלש:;ריפוואוןשטעטלבםפסימב~לזכ iאי jזי-ער

אייבפ~לו.סציטגרךאועפעםטשטזיאדךהזייבם

רחמי!:,גרויםרtיךא iאעסשטעטל,ב~קםר Jאי $tראיןבטערג~בגא jאשרעקזבלביטtזבער

-פ~רג~בייטע iיט.געבהיפ~רג~בעפעס iיבעז jמעבטשירישערימיטשטעטלרtיסטזיק· iפערט iאצער

-tיפגעושהtיטשטעטלרזיםבך· yל iפעקו i ~זי~גטאוןק~רקאיבערוזשטייטפפטקצרייט.נעבה

עם,בעפעם Jער iטנעבר~רףרןשט~טלשעפוראוןשטעטלפווחורבתריףא ·tירןבעזילעבט

לעבן.רזיסשטעטלדנ;םזיגט tiיפגעהזיטב~קרלעבעריקעס.ןאבטעם iiני~עפ;בס

-געהtיבךאב~קן,רבזינג:;פtילגטכסדרךאהזיבוייטבםרערןפקע·tזמי~רןקעקtז Jביאיך

עקצרעפרזיר ~לן ;tבגעפ~רצמראיבמזילאט~לאבט. jיזאויףטבלעם i~קסט,ד ו;;: i ,jזע

-אויםאיזסירtיס iבעלםטע,נtיררזי-ער ,;:צ ;tררעקזי ~עונעוזאעם , jעמזילער-טע~טערזייבי~ iiפ

-קובצןקייןטלעך, iקוק"זלעך,נר iקינעמזילט.ערהזיט jפל~כנ~קעטע ,גל~טע · jזעצומען iגעק
הזיטרזינעש~פו. iפלאכקערזיזר iה~בפעםזכבבמשט ~זי-ערבלעכן,יסעגרי i ,jפלזככ~ק~טעיב

 .~טער yטואעכטעסערזעפעסזיבגעט~פטריבזיק

-נדערלעךזיקע $tרדטמזירןגעזאזיםנ"טךאס i .jפזילגנtיכצערשפזירטזא iייטפוו

עם.רעקזיר~צלעtיריגיב(

צזוב~הזיבאיךזיסומענטשן,עםלעכערי iשדןצאוןז,פ~רואען iגעאיךבין 1931יזיר Jאי

-~קסעסגעא~ומירפ~ררערזעוהזיבןאער iסטןאאיסבעונע iכיךאכ~ק·ר iעגי(.זא , iזע

פולער,ערזאזפ~ראיוז,פז5ראיוגעלערנטמך ~הזיטער . jפ~רבופםטערמזכבםטלער,ק ~ ,בזכקר Cבע

 . j"מי~,געקעראיןכרג:ג iשמאלערtז iצוא jזירדןגעג~נצ/ר

i ;:גרערר·~רקעבט.טבפאנכז5קןרהזיבךאזיבנ;ר i ,בישעראוקראפעסטעראווקערקעדברנטער

ר i iבלמעבטש,קער jקר~ ~ iבע oגעשטדאזמפ~רביט~; iאגעקענט,ערפרהזיכךא jלכ Yi ,ר iבח

סך



... 

 ~איזקליינםי ~יידל, ~רינ~קסאיילבילד.ל'ין jכ ~ךיב~קם~הייסנענר~כטפ~ךיזפוןחtזנאיך

פ~ך-העבטדימיטמבין.מעשהזון,זייןפ~רכלה ~באקוקטלעננעך,ווינךייטעךגעהtזךנטם, ~נקלם,ןט

מיידלד~סכלה;דעךאויףמיידל,יובנקליינשטעטלדיק ~אויףעךקוקטהעזהמיטאוןהינtפואויףליינט

שטיקאשטייזפ~נטקענןאון-קינדליכטיקאקויידו,ך~זע ~איןאיזזיקינדיש,איןיונגצ~רט,איז

סוחך. ~ויזי,נ~קוקטאון~פגעלעבטקייט

נעזעןאיךה~בזייציוישן~בעך ,פ~ךיזאיןךי~~קןביינעזעןאיךה~בבילדעךויונדעךלעכעסך ~

~זפיןבילד ~איזעםבעךלין:איןונע, iק~איןנ~קןךיביינעזעןעסה~באיךב~ק~נט,זייעך ~בילד, ~

סיטלעבעדיקעך, ~~בעך~לטעך,~ןאיזזיינערדעךאיס,הינטעךוו~נזפ-זייגעךאמיטמעכטשןלטן M~לטן,

ציפעךבל~ט. Jייס ~

געוי~ךן·פ~ךטיקניטקיינמ~לאוןנעמ~לטל~ננל~נג,עסה~טריב~קבילד.ם~דנע ~איזעם

tיידיינםלעבנס,ציוייאויר.זייגעךלר~ם jiאמענטשרעך e ~זירשטעלטו5טזייגעךל. ~איןמענטש ~

זייעךעזיינעזנרן iגעבלענן.זייעךאיןרזיאיזשותפות ~~בעךפיזי~ו~גיש, ~ציוייטערtזםמעכ~ניש, ~

 ..וועךן.·אויםגעו~שןזייוועלןנלייךניירעאון ,לעננס

 ..יינגנעשט~ךבןאיזעך

זייעךט, <Oעךננענומעןה~טtזםמtזלער,יירישו ~ם~לעך,יירישןנךויסן ~פ~ךו~ךןהtזנןנזיך

 .... jיד'~ךנםט



-שטחtיטערנע,קך~א iפי:גיטעטלער iאטעטש ::ר~יר":\--הר IIעלש~פט iגי~ש-עטנtיגר~פישערר

 ~ןרר~~(טש~רב"רביאל

ן (1יסל 2\ ~שבטע 2\פ~רעמ"ט

מיריףאערהtיט i 1920אענזtיסק iא iרערזעגעח~טמtילערשטןםצריב~קןהtיבאירי~ןוו

זיינעמיטt:יבעריושחt:יטערפ~רשויו. ~ווערוערשטגייטוןt:יםבחורל, tsפוואיינדרוקרעם.דעמ~כט

לש~פטלענער i;3געןאטקטעטנסטל;:רישערק jפםטאזשינעםפנ~נץ ~זירער,הינטפ~רמtיכטיtיר 22

"חיסטt:י-רגערפעטערברערופ jת'~ליחןא jארומ.ד~,פtיראויס,זירלt:יזטוען, jגעיןשאיזערנג. iרערפ~ר

tינגע-~ןעונעאוירר~מtילסטיןשאיז קזt.:ר . jטtינ~ e.עקסנעז~מלטאוןפtילקס-קונסטיידישערירירט

נע-שויוערחt:יטר~ל-קtימיטעט,,ט Iצעננס iפמיטגליר~לס"קולטור-ליגע";וערקיעדערפוןערטזעענער

מtיל::ר-קורסן.ריט iכאוךקונסט-סעקציערערמיטקיעאיןנגעפירט \tה~ט

ובטן,ילסר ~ע~טעלקן~נרערר jזאין ,פ~רמזיגטריכ~קשויןחזיטיטצקערזעלבד(:ר iצ

אובד-פון~קסלעופ~רעקשנטיער iאוקנסרקי;נרטעינעהדיפ~רפיקסירטנעה~טהtיטער::;לנעי.ףא

עדיציעס e.עקסשעלער,נסטקיבעזבעת iכ~נע.דענעפלענטערווtיספזילקס-טיפו,אוןפtילקס-מעבטשןזערע

איבא~ינעםר~נליק iפ.דעח~טו iשיראהזיטנזכקריבע· tsאוקרפוןשטעטלעראוושטעטדישעידירך iד

רי-הזיטםאר".אזמtילערדישערדער iiפעגן"דיוענו~רכעטנרעסערע ~ iרזיבסtינע tiרכרמיט

עו. eדערמיטיך iאנt:ירפעבדזל,דעםסיטב~רביטנורלנסטלערישןקזייונדןפ~רכtיןtיבהןיבפוןב~ק

נעזעל-עפבטלעך,זייו iמפעודבעת ,"ש"אינזיכיסטסטיש,~לידאיבדיבטנעאיזדזל Iפעבדער

דיאיובזירניטב~ליבטאוןלערפtיפ~~רןגעיבזיכהןפכ~לדריב~קאיזט~קעדעמצוליבש~פז.:,לער.

~לייו·קרייזןקינסטלערישע

וע,מt:יסקקייונעאוקראפtינרtימירטערדערןפ iזיפ~נטליטנסב~צועונעאיזזיס Iריב~קהזיט

ידי-יזקרערמt:יסקדערו.תיק iג-לש~פטלעננעוא j'טiיינםטלערזיין iני~נעפב~לדע iמזיסק Jאייךא

t:tt צייטיעבערצנזיטשואלטובג,פ~רדעראיןריב~קזאויסנעקליבןב~לדהזיטקיבסטלעראוןשרייבערע
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קרייזדערקינםטלער.אוןשרייבעריידישעערקענטערעי~נפילאוןעלטערעפילמ~םקוועאיןגעלעכטה~בן

איןקולטור-וועלטיידישערדערפוןרעפרעזי~נט~נטןנעםטעדיזיך~רוםגרופירטד~מ~לםטגעח~טה~ט

 , iד~ברושיגילדין,בערגעלם~ו,~רש~נםקי,~נכי,פוןנעמעןדידערמ~נעןצוגענוגםואיזעט-רוסל~נד.ם~

טשייק~וו,טש~רני,טייטש,משה ,זtירעצקיוועבדר~ף,וועווי~רקע,הירשק~ן,ה~לפערין,פ~לקה~פשטיין,

-נ~םך ~אוןש~ג~למ~רקרעזביק,ליפעקיט~י,עפשטיין,אישכבמוקרובי,ר"רין,לעוליפמtיןי~פע,יורל

אי-ר~מ~לםטיקעדיוועגןפ~רשטעלובגאיזביטוועלכע ~בtיקומעןצו,כריקינסטלעראוןשרייבעררערע

ו,פר~-געשוו~רעבעדיצווישןפ~רגעקומעןזיינעןו~ם iרייסערייען,אוןקtימפןאירעtזלtזגישעבעוויינייקסטע

~קטtזבער-רעווtזלוציע.רערפוןמיטלויפערסtזרעריפערםבtזכלרימיטלעטקולטניקעס"

יידישעדיפוןפtירוו~לטובגריבזזךפלעגטגופא,קרייזאיןקtימפןאינעווייבייקסטעריחוץ ~tזבער

וויכ-צוויידילגבייק",אויסערן-פtזליט ..ק~מפליצירטערג~בץרערמיטtובפירןמוזןקינםטלער jiאשרייבער

 jאומגעקומעגעוועןקרייזערמזזסקרעמפוןמיטגלירערסךtיווזזלטןזייtזןווtזסציעס,אינסטיטטיקע

~ברעררערפון , 1סעקציע' iiיע ..ריזייט,איין Jפווען, iנעזייבעןר~סהובנער.פזיר jאקעלטפtירפשוטנtינץ

רזשtויבט". ..רער-זירט

 ,קtזמיטעט(צענטירtילפ.ק·ר.ק.צ.רעrכפוןקירדעראין jמיטtזננעבןאונרזפלענט"'יעווסעקציע"רי

שריי-ריפוןמtיבוםקריפטןמערזזסרערפ~ר iפ~רעראוןיי),פ~רטקזזמוניםטישעררוסלענרישעררערפון

אוןמעלגעבןרזיאובפלעגטשtוינט" i"ררערקיבסטלער.ריפוןפל~קtיטןפtירל~זובגטעמערוזי;ס i Jאובער

די . jפ~דערביטז~ךקייןאוברזפוןפלענטערארןפ~פירtזסןישע,זזט iעקאוןמילךקזינרעבסירטע ,צוקער

אובדזבייווערט I"דזש~יבטןפוןמתנותריצולוב~זזיין,חושריק '1שטענtזבעראובדזפלעגטוסעקציע" i"יע

 ~ווי , iב~טר~כטאונרז jiפאיינעםיערןפלענט'נטי"דזשtו ..רערןא Iקל~סן-אינסטרבקטרער~כטtיפגעשן

 ....קtומים~רבפtניקןק iצ

אוןפtזרזיכזפיקזייערנעמוזטקינםטלעראוןשוייבערקרייזוערמtזםקדעםפוןפ~רוו~לטונגדיה~ט

לtזזטזיר,ה~טריבtיקיובגערנ~רנtזךיונגער,רעראוןפר~נטן·ביידערי~טאויף~רבעטןךיפל~מ~טיש

וויאיז,שווייגןפוןקובםזפדיגעביט.יקן iד~דע!:אויףאויךאפילוקונםטזייןמיטאויסנעצייכבטאריס,זיך

בטבעגעוועןריבtיקאיזגר~דריידן·פון ,קובסטדייו,וויכטיקווינציקערביטריפל~מ~טיעדעראיןבtיק~נט,

פלענטאוןדורכנעלעבטער. ~~נגעגליטער,tנןהייסער, ~ועןנעאיזייגן iשוריב~קסזיבערשווייגער. ~

אויפ-גענוגאוןוו~גיקנענוגזייןוועטט iו~ iזיין tiיגעוווסט,מעןחtיט-ווtורט ~בעמעןי~ריב~ק'~וין

ו~םעקציע". 1 :י" iצסייאוןדזשזזינtפי" ..צוםסיישליחותן;~פלזימtיטי·~~~איןשיקןtופטאיסמירפלענןריכטיק.

דעםריבtיקןפוןפ~רטרייבןגעקענטניטע j'Iמtוסקאיןטעטיקייטגעזעלש~פטלעכעדיה~טtובערדtוך

ינצייטיקא~קסלען·פ~רעקשבטעשמtולע,זייבעאויףאויסגעלייגטזיךהtוטו~םפ~גר~מען,דיפוןשרעק
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ך 4

-~טע~ןצנעהיי-טבזייןאיוקןאויספ~רטפלענטtזקריבו~סנגיען,ל~זאון iפל~ק~טבט~רישע iברימיט

-מיטנעה~טערוזיםשרעק,-פזינרזימערטןפ~רגליורעמזירפוןאויס~טעמעןב~ך iאויערפלענטליע,

-רע-~קט~בערריה~בן~רעלן~ק-פ~נר~מריב~קסוע.מ~סקקייןהיימזירענערחרוב-נעזייןפוןבר~כט

-זיקט~ברריאויףמט jק'סורזירטננען·ל~זאוןן·קtזטפלtזב~שטעלטערוי iמער,סך ~י~ן iר:נרהו~לוציע

ט. iבלשרפ~רניסןצואוי.ףרזיךמעןהערטציע,רעןןזיל

-נעביטאיזריבזבקק.זיבערב~לשעtזודערןמזילסטרtזנעקעבטבtזקרהזיטtזלייןרעמבלצ jשוי

ב~נונעבעז iקענעזירז~לערבסטלער,קפילצואוןרפילצועןנעאיזריבtזקיק·ב~לשעןקיוזירן

איזפ~רמ""נtזציזיבtזלערבtזקסרןאפזירמ".ר. yל S/נtזציזיב ~איןט.בה~לאישן.~ליסט"ס~צ מ";:רמיט

אויסנעקרימטעאוןנעבר~כעבעריבtזקסאיןאונרזערער;"אינהtזלט"נ~ציזינ~לעררערגי:;"לענןאויך~וין

אוברזער iפ- iבערברזיארעראון-ברזיךיסערנררערפ~רשטעקטנעוועןאריךשויןאיזליביעם

פזילקס-לעבן·נזיך-מלחזבהריקן

-שפע~ברערטסנעואובסטלערקןא'ט-רייבערירישעtזברערע~לעטמאינא'ירבעמהזיטריב~ק ן"';:

נ~רעמינר~בט,tזןביט~קtכזיבער-לtזבר,נעברויזטןאויפרעמעקפן ~עראיז ,ס~וועט-רוסל~נרןפער·ט

i j זיtכ~פ~פצווימער,טבסל~בראקייןנעפזירןאיזערהבר.אוןיבטפרj ו~רעמעןרעןאזיטעמרעמ

פ~רבן.אייבנעפרזירעבע-ח~לב~ונע i~ביסל

-מיטרזיפןנעטזירשפעטעריז$רפזיר ~מיטכ!הזיבווען נעוועןןשועראיזבערלין,איןבזנקן 1

ניטהז$טערלידערפ~ר,לחחלביטסלזנבר.עט-רסז;קייןזיךאומצוקערןאוי.ףאייבנעפ~קטער j ~כמעט

-סז;וועטקייןקצורנעצוינןשט~רקהזיטרי:~קןנ~רדערפז;לנ,פ~רדיבטןזייןדייטשל~בראיןבtזקומען

-נעפ~רזבקערטפעןס'זי i jאלעבן,ירישנtזכן~בנעהו iזיהזיט'סוואוקר~יבע,יןקצוריקרוסלtזנר,

-אומיןזפוןטבלן·מיטאפילאויןבלוט,שידמיטרכנעז~פטרנעוועןזיינעןווז;ספעלדער,זילעןוזירן

פזיטער. CYסי:;"ב iגעק

זיבק-וקזזטנעמהזיטריבtזקנע·קרזיא jאקרי!: iאקזילזיביזtזציעיירישערי iבזיבנעהןזיןס'חזיט

ריב~קסשן..מעבט-פזילקסדישעייסעב~פררי iפזיקסלעןפtזרהןיבעבעדי Jאורוקבסיסנענלייכטע iאר

שערקיבםטלערהעכערערזכצבןדערהtזל'יןiכאהז;טבע"אוקראפוןפעלרעריידישער 'tן"אויtזלבזימ

~סלייסערס,ןאבערפלעכטןאיבןזיבנעהןז jהזיכליביעס;;עברזיכענעעזעבע,נעופריערזייבנגמדרנה.

 ..יטיכבקרערחקיבסטלערישערןאערדע iמעבטשלעכערפוןשטtזפלעןהי:;"כנ;רעצו jרפ

אוןסלtזברר-עטסזיןפ tjזברעראויםצומזילוייטןצצוםבtזשלזיםןריבtזקהזיטערשטר~מזילםט

-ריהזיטמחחקלערישע,קינסטרזיזיקעדtזליין.זיךפ~רנ~ךאויךתקומהטלערישע Dקיבשטיקל ~ iכז

פtזריז.איןבעןגי~פ-tזלךכ~ק



~פגעשיידטטבזיךהtיטער~טעליע,איןזירבייtזפגעשלtזסןניטריבtזקזירהtזטפ~ריןאיןיר iא

הtיטערקולטור-התחלות,ייר'שעtזלעאיןליקן-tזטיזירפלעגטערקהל,פון ,געזעלשtזפטדער iפו
-.~ 

ספר.צוםוזירט,יידישןקטןנעדרס iצבור,ן-tlיידייםצשותפתזייןיפנענעבןאניטפtזריזאיןאדיך

i יi ט;רגעיאובשטענריקאיםה~טחושגעזעלש~פטלעכערi ,יגטtנ~ךבפרטלער,,קינסטיידישערא~ז

~ i זtוקינסטלער,ידיש-פ~לקסטימלעכערמיןi ,זרזןזינגעויןזניטקעןריב~קtליין.וו~נטדעראויףנ~

פוןנערעדטניטשויןוועבט,פוןקולטדערלחלןטיןדtיר ,פעלט Jיירכייט,יעביןקביטדזיךהז;כן iייד

סט~כילקייטרינ~גtזבגען jפ~רלtזר 1-אאיזעלטדער Jאייפטרייסלובנען iאיסעגרריבזירזיסדעם,

רעםמיטטיש,דעםמיטראבגעןרכיבד \tפער'~טעבעזייאויפנעגעבןביטריבtזקהtיטעבט.דישעיד jiפ

יערזריב~קהtיטר.כtזtידערספר Cני~פיtז jט \7tהצוהמצtזזא'ס jעלכ iןיףאטיש, jיידיש Jשבתדיק

כער,ברישע jרסטראיליצ ;L ~ה::גליב

גע-בעם ~ריכtזקזירהtיטשפעטערי~ר'(טלי~כי~מיטtיס iןפtזל,צ jקטביראאיר,גלויכז,ס'א

פ~לקם-יידישוtזבדערtזןןפציכדכן, ,-ןשד iשדtז jפפיגורקעלעקלייןtזקערtזמיק·רערפ::כראןי\- iטזי

u גזירלזיזטפi יפשטי~לארטj אi זיףt,זרייבטרטישtזזיגנד~קtישטיקC ממשגעוועיס'איזשטוכ,איןכ-ט

פווערצובעמען,tזרובטtיבגעהויכוהtיט ק~-רעלכי~ i ~מיטפז;רזיכטיקייט, jiאליבעסעגרד j ר;;:'ב i ii זt.:צ

זיי,הtזנןצכרלייס, Jאיאיבערקבעטןיזןא jפפ~לקס-טזtוי~ I~די C ~~':'דעבעפtזרשיר juנ iiליייני~ז

i אקע,לי~כ::דיi זלעיףtטישJ אj .יליצעסtפ

דער-יסגרמיטזירן iiגעגעקרויבטtיןיב tiיבה iפאיוזיס jiריב~קס,פ~רמעסטבייער ~ען iגעמנאיז

מזירערבעריעדערב~רביטטישיןז-י iא jהזיברtזיי~ ::Lיה~לטעררי~רפןןלער-ידעקלייבעtזזי~לכעפ~לג_

מ-ביט-ייריש-פזילקסט ~ Jאילעבןצסאמטק :;אזים iiבער,שרדישעריעדער- tiזפילר iאבזירייר,

פtזנ-ןייןאיןלן ;,Jארויפשטtיפטtזלייןספן-יםזוכר ...לעמעבדעtזפילופלעגטיירעלי~רtזזעלכע-ה:מבי ר::;':~יל

יידייט--פ~לקס-יעבעםtידעררעםנטערזtזגן iאאיס jזיל iןייזיי,ביי iזיבעטןאוןשרייבטישזייןיף iאטtזזיע

אייבפ~ל_ jטימלי~כ uיידיש-פ~לקיעבעםזירער ::Lרעציק,יסדראטימלעכן

פtילקס-מעבטשןאובזערעtזלעבטןלייע-זיינ jiפבטערצובעמען~ריןןבtזוביטריבtזקהזיטליידער

יע-צוכיןלעבןשעפערישןאיינעבעםזייןרי~רפירןצבtזוויןןביטאוירערהזיטיtזןפובקטטיפן.- :iפזיל~ןא

ברוטtזל,tזדויביטןשואיןטויטדערעך ii ,i'~רעקלי~tזןויביטשויןאיז'ט iטדערעןמוף, j-ט'לזיגבעם

tיכערמפtזרגעסלער, iאאון'סשטערכלערןאיבןפtנרבלסייויסייועטטלער Dקיברעררינtזק ,אטת

קולטור-טרעגער,אוולטור-טוער:ערקריבtזקחבר,אוןפרייבטרערריבtזקש,עבטמדעררינtנק

כיהזיטעריט. iט jאומגערעכטרעםזיטפוןאומהיימלערפשוטג:רטןנסאובדז.ישןצביטtזמ;רשויןאין

 .עלט ii~רד iג~איןפשטיינקולטור-אנ~יעםאונ'ןערפון Jמיטס~מעריב~קןאיןעקגענומען tiזנרזא

I 
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קער~-זייבעריב~קם.עטtבפןויכטיקםטע iרי jע iiגעזייבעןר~ם-~ריז eבערלין,מ~םקווע,קיעןן,

צי-יף iאוועגרעםנ~ךאויר~מ~לוירעררורכמtנ:ןקעבעןשפעטער~רערפריערוועלןמיק-פיגורקעלעך

זידוועט-חבראוןמענטשרערר~כ~ק--tנלייןרע~בערקיעוו.מ~םקןוע,בערליו,~ריז, e-ריק

עולם-ביתך~זיקעררערעולם.-ביתפ~ריזערtבנעםאייפוןמצבה ~איינעראונטערבערגלעןאייביקשוין

אוןשטעטאוקראיניש-יירישעיעבעפוןווייטי tiנזאיזאוןיירישלעך-פ~לקםטימלעךביטווייטי tiנזאיז

• tt-,רטעטלעךi ננטמזילערשטןצוםזירהזיטריב~קוועלכערךte אוכרז.פ~רלעקט



דד

(cפ~ןרן~א.ב\-~רור

סננבטשרננר 2\ריב~

בז;-רערצוזיינעןווזיםרי,שרייבןמםתמאעלןלערטיבםקרעםריבז;קבער-יששכרעגןוו

וערטער iפזירז;אים,מיטב~געגעבישןעגןוזכרובותמייבעפוןםמראויפןיז,בלילןואיררופן,

פערזענ-זיין ,קינםטלעראיןמעבטשרערדזיראיזף iםכלףם .ןשעבטמדעם-ריכ~קןןוועג jזזיג

-~שפונםבשמחאיןארייבצוקוקו Jאייזירגיטעםעןובזיראוןשז;פן,זייןו iפגרובר-מקורדער-לעכקייט

 . j פ~~·זייןפוןמחותדעםיפןב~גרצומעגלעראיזפער,

 • jשז;פאוולעבןזיין jפפריליבגי iפריעאיןריכז;קןטמ iגעטר~פזיראירהזיבמזילערשטןצום

 ~איןח~טלזיקשין,א.מעצעב~ט,יידישערא . 1918זומערופ~טזיריע,יעאיןקרים,אין Jגעוועאיזרזי~

יירי-גרופע ~פ~רחייםמיואזומער-חדשיםדיאויףאייבגע~ררנטפ~טזיריע, iיע Jלעבים,כרעגיפן iא ,ןילע

~רבעט.דערזיפגעבןפרייקעבעןדזירט "זירזזילוזייקיבםטלער, ~-ט'

הזיטזידאויםגעטיילטריב~ק·עןגעאיזפע iגרדערזיטפוןליבליבגדעראוןרפיגצענטר~לעדי

גע-איזצויבער ~ווי~זויעפעםעבלענקייט. iפער Jזיימיטעיקרדערבזירט~ל~נט,זייןמיטיזכליטיבער

מעבטשןיובגוגזירבזירטיף-פילבדיקן, ,ה~רציקןב~שיידעבעם,דעםזיטאויף(י';זיםןיאויםגעןוו

אייב-איבטימער,בזי'עבטער,~לץווערןערפלעגטמזיר Jיעדמיטאווכ~געגענען,זיפטזיר jפלעגמיר

עבט-רערפלעגטזייבער?צויבעררערלינטוזיםראיןפרעגן:זידפלעגאיר Jועאוןהז;רצן. Jאינעב~קענער

נענקש~פטזייןןא ,נשמהדיקייטצ~רטערזייןאיןחז;רציקייט,זייןאיןנז;שיידנקייט,זייןאוןזיין:פער

איזוזיםוטרויער, jעכט-יידישטיפןיעבעםאיןבזיר: Jאומענטשן;בשמחריקעה~רציקע i~ןם:יבחאגזיר

רעםזיראיןאייבגעז~פטוזילטערווי~זריאויגן,פ~רחלומטעזיינעאיןמערקןצוגעוועןד~נזזילםט'זt-וין

איזצופעליקביט Jאונורל.געשינטלענןאובדזערפוןאוןלעכןיירישןפוןטר~גישקייטדירורות,פוןצער

ב~זוב-דיצופעליקביטגעשטז;לטן,יידישעזייבע-פ~רםימבזיל ~ווי~זויגעווזירןהויקערספעציפישערדער

זייבע·בילרעריירישעלע t5אויףכמעטאויםגעגזיםןאיזווזיםמעל~נכזילישקייט,ייכע iiיער:::



iצ :iדtי i מלטעti געטרזירמירהזיבןלti א , 1921לינגרפראיןפןj געואיןנמע.מזיסקi בייסערבעןII 
" i/ -י, 

י~רןיעבעאין ·ערהזיטר tiרריב~קו.פון Jעזיסטיקןגרעםעדגעפרעמרגנטלעראיןאקליטי \tפ

געשטעלטהזיטוזיס i ,"~רטיי e~ליסזפישערסזיצ'רייירייזlו"פ~רייביקטערדערפ~רסימפ~טיעפילגיג-הזיט

אויףעבטפערר~ריק~לו ~געבןוצנעשטרעבטןאיסוגרנ~נצעראיר Jאיפרזיבלעםtזנ~לענ~צ ;;:ש'רי-·רי

צוסוף ~טרויסרערפזירכ~פטהזיטאים jiא ,נענעבןביטרוייןקאיסבן tiה Jלייראווופי ~ ;t •ידר.ריא

יקער.ה iריי~יי cצ i :~מ

הייסע~פילוי iשן,צינסטלערק i-וא-ערי ר~'יידישערייצעינ~נ ~הונגער, 'פזירש~רפטן iפטיצאין

ריפריי,רערףאושטייגןרי 1פיס~ר-סל~נרואקייןגעריסוזיךהזיבן ,סיסטעם-ר~טודערו iפ Cחסירי

ברויסעררעראין iגעטזיצ ~איסהtזטקר~פטש'ג-רסטיכמין ~מיטריב~קן.ב~העריזt-טאוירהtיטנג i'זt-טימ

קולטור,ר~פעישערא iפוזילן iקדדי iצ ,טל;; iו

 ~בזי'ראיר,פ~ררט tiדזיסןאיזיניט .זירפ~ךטעמ; ~איןסל~נדווראה"יצןפעפזיכעיענע

ליטע,איןtינגעקומעןמירזייבען-מענטשן 40רד,עפ 8-~גזינעסמשא-ריאין~כן i :;iייטליב-כןפרייזע

-קולאוןקרזיטיע \tרעמיהייט,פרפון-צענטר t:iSחוידעםד~מ~לסט-בערליןיוקעג iאויפןנע·וק~ Jאי

ויטקזי,וקבערגעלס~ז,-ז t-jז.,צשרייבערפענרזיפגעשטעלט tiיא Iליטע-אכסבדעראיןזירהtיט-טור

-אויסב~ד~רפטהזיט'מ ,ק~-ר- i iאבדזמטאאוויטש, iiק~למ~ב~ני,וקדמשטיף, ,ציבסק t:iע' iבסתר!

לעכןב~ןעצטזיר Cמער-חדשזדי ';, iאמעןהזיטדייטשל~בד, iקייזעס iדי iב~קומעעטוןמ'ז_י ,~רטזן

געוועןריכ~קאיןדער ' Ii-ןא . jמזי yנ jiפ נ;:ר':פרעכטיקופוא~לד, ~איןד~טשע,אוי.:ןנע ijקtי
. 

ה~רץבעעפבטיטבר ~מיטאימפעט,-נגiכןשtיפןואמוטיוגבטלעכולפקtילזיניע·~ובדזערופלובלינגדער

ר tiנצזירטער,נזירעןגעועראין , jזימטקזיס ' 1הערלעכע,ןיכערזיבערווסטע,אומב~נייע,דtוספ.זיר

טוב,-יוםכולעפעסאון::נרקה~רצי

-עטלעיףאהזיבאיר . iריב~קמיטוז-~געגענעןצנזיענtפעראויסנעקומעןטבמירןאב"רליןאין

פ~ריז,יןקעק~וב~קרשויואיזiכגעקערטרצזיךהזיבאיך~זאוןבערלין,פ~רלtיןןגעהזיtניזיינע

היטלער""גלותען i , 1933יזיראיןשט iע ,הפסקהלעבגערער ~בזירגעטרזיפן,ידערוןירנויר iהזיבדזירם

ריב~קן ,פ~ריזקייןטועראון·זt-רייבעריידישעניעקזילזיכערליניי~ראונדןערפווטייל ~פ~ריזינטהזיט

יזlוב,ת~לטער~ןעןג-'.ו iיושאיז

איזשבדיקייטמיאוןפקייטרימיטצוז~מעו~זדערפילט,אירהזיבב~גענעבישוערשטעדייביןש

איסיבאקסןגעשט~רקערבזיראין'ס iאו , iר tiונעפ~רטיפטאויגןזייבע iאיערטרדערגלייכצייטיק

-ב~געגענייעריעדערמיטאוןסביבה.ידישערה~רציקערוארעמער,נער,אייגע i ~בזיירבעבקיזlו~פטדי

געבובדן,י i~זויעס eעאיזער~ןגעפילט,ש~רפער~לץזירהזיטכבל,פ~ריזעררוישיקןדעםזיטאיןביש,

ך 8



יירישעראינטימערדערזיטנt:זךשט~ךקtיזןילעכצטזיינענשמהריtיז~טעם,פעלווזילט iאיםווי~זוי

i~טמ~ספער, i אויסלעבן.איננ~ניצןקענעןזידז~לערו

כ~ר~קטעריסטישסואיזןאאיבערגעלעבט.:זtטtזרקערה~טקtזט~סטר~פעסיידישעלעצטעדי

_גרו_ II"פרייל~נרטעריט~ריtזליסטישעערשטעדי~ריז eאין~רנtזניזירטזידס'ה~טנ~רי i~זאים,פtזר

ם $tוו!פר~בלעמעןןדיצואינטערעסלעבעדיקן ~ויזו j~רויםגעאוןאירצון Vצונעשטtזניךגלריבtזקאיזפי~,

געשטעלט.זידה~טזי

דערנרייכונגען,קינסטלערישעב~דייטנךיקעזיךהינטערנעהtזטשויןה~טריבtזקפ~ריזערדער

~פןנ~דזיינעןאיםפtזרtזז~נהןיב,ביי!:נ~דזאיער~זפילט,עריוננ,~זוינ~דד~דאיזער--~בער

בליענדיקס-דיאיןח~טוו~סקרענק,פtזט~לעריענעיפוןסימניםזידב~ווייזןtזמ~למיט jjאענן. jברייטע

ה~ר-ליבן, jזעלטדעם~טפוןלעבןא~יםגעלי~בטעניטג~רנ~דר~ס~פגעח~קטאומגעלומ!פערטי~רןט:נ

נשמה.שיינערtזזtזמיטמענטשן,פילנדיקן-טיףציקן,

-רואייניקןזייןאיןאיםבtזגלייטןגעג~ננעןמירזיינעןט~נ-חtזרבםטפינסטערןטריבן,אין iןועאוו

נ~נtזננעןאיזריבtזקןקענן~זזtזד,ווילדעtזנעשעןאיזעס~זנעפיל,שtזרפערדערועןנעמירבייאיז

בtזרעכ-ניטנ~ראיזעסtזז ...רעםאיןtזנטיילע!פעסנעמעןמיראזאוןנבלה,שרעקלעכסטעדי iגעךו~ר

lטיקט, j זלייןאווד~רט,איםפ~רל~זוטירי~םtמירנייען~ ii לעבוצוםצוריקעק.. · 



קבר.ריב~קסאויףנזצבה ~

 ~"ן~!,( 2\ב ~ר 9ב,

אויגנבליק,דעסאיןהמתים","תחית.ףאוער'זt-טייטקיבסטלער, ~דערמזיבטמעןוועןמ~ל,לעא

~לץ,בליקסיבטעטישןשבעלן ~מיטם~רמעןנעמטאיס,זעטמעןאים,ווענןקלערטמעןרוען

 , ..tזרייןיטביקאיטערדעראיןעןגע~ממשךtזלייןזיראוןאיבערנעלזיזטנעשtזפן,הזיטג;רזיםו

יששכר-ין-נייםטיקערפדתמןאמtפער iפ~רחלתמידשטילער,דער~זניט,מירזיריבטגלאיצטנ~ר

ער~זויה,לזייןבזירבזיכגענ~בנעןנעןזז5לעמירtזזניט"מירזירנלויבטעם . jגעשטזירבאיזריבtזקבער

זען.ניטמערשויןאיס Jעלרמtזז , jידניטרנרזאמיט ,מזילערייזייןדורךווי~נדערש,טערין iשוועט

ווענןוויריידן,צוםאענןממעגלערמראואעמאוןטויט,ןזצוויבט iצוגעוביטביזירביןרא

 ..מת, ~

פרייבט,פtזרערער,פוןנגעןצאוימקרלען, i ",טזיבלעטלער,tזלעדוימצבה,שענערע ~זייןנזירק:.נן

וועלכערבסטלער,ק ~מענiפש,אינט,פר ~ Jענווערטערעטלעכעזt:ינוינעראיעדערקומעןוזימ jחסידים,

די-דt:י,ימצבה,שענערעtזקינםטלער ~פ~ר jזבt:יר iקעלעבן~זייןפוןt:ירןבעםטעריאיןעקtזדאיז

פ~רבאיןקינםטלער,דאןtזלםםגעלעבט iאך iהזיטt:יםבםטלער,ק Jיידיש ~ jשטעל~לעמירועלכע

 ~ ::tלייןרא

מג$-זייןןאנעקעבט,איסהt:יבןרממענtפ'ש,רעם jריבtזקישןצאיזעםמהלריטעראפארוזים

לעריי!

פביסלעננלערשמזיל,tזדיק,יומtיגערניכערהעלך.נרויםערקייןען iגעניטקייבמזילעראיזפיזיש

צמעבטשןtזבנרויםנענונאיזשמייכעלעןקלאייןו, eלידיפוןייטן jדבכלשמיןפשיין,tזןא

tזיטער.צדערישמייכל,קןועלבדעםניט bהtימענטשיןאקייןפנים,גtזנ/צעדזיםחןמיט jב~ניס

םיאיזעמעו iמעבטשן,tז Jפומעטאדערבtזקן·רבעראינעהזיננעןדתמאיזמעtפאפtזטtזלערןאלי{רשט
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אן-איןר t5גדער t5לן t5סגעד~רפטאיינניטלערן~לטןמעבטשן~זעלנערן. t5יזייבעאויסצןלעכןניטכ~שערט

מעןלט t5וןריכ~ק,יששכר-כערווישןוייגער, ~ז~מצדטעבער.ח~לכעאין~דערפארכן,גרויעאוןמעט'\קע

נעמישט.עצכותמיטריצט, eכ~שאומעטמיטמ~לעריי ~דערךו~רטןגעקעבט

ארויסגעכר~נו:כאוןגעש~פןנעוועןקא iדוטור eקליין-סקולזייןשפעטעראוןמ~לערייזיין~כעראיז

סיימ~לעריי,סייגעש~פן,ח~טערוו~ס~לץ,פריילעכקייט.חילכיקערממשאוןכרייטער~פענער,מיט

לעכנם-כ~גער.אוןלוםט-לעכנםפ~רחומ~ר,פ~רפריילענקייט,פ~רגעצ~פלטח~ט~לץקער~מיק,

j כריי- ~מיטמענטשן,פריילעכעגעזונטע, ,כיינערריקעברייט-רובד~ם~לעיידענעם,זייבעיידן,יינע

געעפבטעפ~נער ~וויכרייטע,פייבע,אערח~ט-מ~ן ~עםאיזזשעםטיקול~ציע.יידישלעכערטער

. 
אירמיטאויכן-~ן~ןפ~רבעמטחון,tזקעדיקע iקן ~וויאימפ~ז~נזפ,בככודיק,אוירזיאיז-פרוי ~ב~רד;

אייךערח~טאוןפויערן-ש~ל.ופפ~רבן~רעמ( iiדימיטקווייטן,חעלעדימיטקלייד,פרענקיש-~לטשיין

 ·ענדיקבריק~כעדיק,ים,חעםאיז-ח~ן ~ף, iע~ןויזןגע

~רויםזייבעןעםעופות Jאוחיותמענטשן,סטיקו~לעבבםלאוןפריילעכע ~פ~ךך~םירדיק: iמערקו

אוןק~לירןפוןג~מעלוםטיקעפר~יךיקע,tיפ~רוו~ס ,ריכ~קאומעטיקלעכןשטילן,דעםפוןפענדזלפון

זון!מיטוייקטדורכגעווירויט,קערנדיקערגעשמ~קער, ~פ~ר~ם iiפ~רבן,

ש~פובגען~לעבנם-צ~פלדיקע~זעלכעקיבסטלעריקן·ערמוטש ~ז~צקרמטוי

פריי-ש~פןאומעטיק,אויסזעעןוועלכעקינסטלער, ·פ~ר~ד~קסן~ןעלכעמיט~פטזירב~געגנעןמיר

-~באומעטמיטווערקש~פןזיין,צופריילעךיסאזעעןו~סקיבסטלער,-פ~רקערטאוןערק,דיקו~

ביטאיזפערז~ןפיזישעזיין .וערקזיין Jאילעכקייטפערזעבזייןtירויסזפגקינסטלעראמתערדעררעגנט.

-באפושזייבעאיןק,רעווזייןאיןאיזב~קריאמתערדערפ~רשטעלעניש. ~מ~סקע, ~ווימער

ק· Mריבגעזונטןאוןיקן·לוסטדעםגעפינעןאוןזוכומעןד~רףד~ךט .ןעג

ז~ר· ~נ~ראון

געשיל-ה~טערטער,ראיןקמצן ~ז~ iוענעאיזוועלכערער,גערעדט,רייניק i~זויח~טוועלכערער,

~רויס,פ~רכפוןדיכוריםזייערעחערטןן II iו:ע · ...ריידואייןאיןדווקאח~לטןוו~סיידענ"J.וס, jאיידןדערט

זינגען·זייויממש,חערטמיג-ן

לעכן.וייליק iצייטאייגןזייןוויגעח~ט,ליבערשטעןש~פוננןיינעגעוויס ·ח~טריכ~קכער-יששכר

ניטח~טערוו~סד~ס,וויין.מיטקרוג ~~ןגיסטמעןוויפריי,ד-נםלעבמיט~נגענ~סןןייערח~טדערפ~ר

קייןערח~טלעכןאיןווערק·ןיינ'עאיןמ~ספולער ~מיטגעכן~לייןןיר_נעפרוווטערח~טלעבן,איןנעח~ט

ח~כןוו~ספ~רכן,שטר~לנדיקעזיינעאיןגליקמיטכוסח ~ j~בנענ~סזירערח~ט-געח~זפביטנליק
, 

 ,רוקבסחויקערדיקע ·מיטנען,צעחרגעטעמיטאויסנעקרימטע,יידןוקאדפרייד.אוןליכטמיטנע'זtפריצט

-_ 



-~בזיילעבבס-הומ~ר ~פ~רו~ס-וועלטג~בצערדערלהכעיסצו-~נערק~פ~טעס,ל~שעטע eצעמיט

אויגן,דיאיןגל~בץפייבער ~פ~ךוו~סאון-ז.זרעמקייטאוןדלותאיןאויסזירה~דעוועןאיןלעבןזייזיצן!

i בליק!אין~לץ·שט ~פ~ךו~ס

ביט-אויסגע- ~פוןלעבועלבד~ךעם,זייןקעךו iכ~צגעוו~ךטריב~קה~טפ~בט~זיעהויכעךזייןמיט

 .....קיבסטךערלענטן

אויףזוכןאיםמעןד~רף- Iגעשט~רנןביטאיזוועלכערדעם,-ריב~קאמתןדעםקעבעןמעןוויל

ווערפ~ךקס-ה~רץ.אין-בעסער~ך·ב iאס,רחםאוןפ~ךערערפוןז~מלער,פוןייען, iמופוןוועבטדי

פ~ךגעסן.ביטווערטרערארלין,ןלחאגייטעם
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 l(יפ~ן'ןי ~ג ~ש 2\ר ~ןב

דעם-ריכטיקערשטיםדיךערחערטחזיטווזיםדור,יונגןיענעםפוןמ~לערtזועןנעאיזיכtזק

ענ-זייעראיןחברים,זיינעאוןאיםאיןזיר iךערסזיאיריידן.וישןצקונםטךיאויפצולעבןרוףר

וו~סאיר, . 1918- 1917י~רןדיאיןנזירקונסט,טייןווענןאויר~נבשורות,נעדרוקטעזייערעאיןי~זם, iiט

םיטפ~-אוןבtזציונגדערפוןגערירטגעוועןביןקומען,ניטקייבמזילזיפקלtזננקייןסןוועטtזזגעמוינט,ח~ב

פ~רטייטשט. jiאדערקלערטtזלייןטירמיר jח~בזייייננעךע.ךיצד iנטיע

טרtזגעדיע,דערפוןטיילtזתוראין--דוריירישןבייעםפונסטרtזנעדיעדיגעקומעןאיזזיטב~ר

שטער,tזגעוועןזיפטפילעפtזראיזדזיםאוןכבלל.איכערגעלעבטח~טוועלטדעראיןדוריוננערדערiכ ;tוו

גע-tזצומזילטרtזנישער,tזגעוועןאיזנערtזנגלדעראויםקריסטtזליזירן·יר jזזילןזינשטרענגובנעןזייי~רג:tזז

קןנםט.רייגערפוןרtזמעןדיאויסערtזרויסגייטוזיסרtזנל,

זייעראויםצופירןמעגלעכקייטדיחזיכןקינסלטערדיוועלןצוקובפטדעראיןtזזחזיפן,ויל iאיר

נ~ראויראוןפריינtפ,מיטארומנעריבגלט iגעווע jלעבבייםבזירנליקצוםאיזריכtזקמיסיע.קינlכטלערישע

-מ~דילי~ני~דער jפtזסקיוויקינסטלער,ךישעיייtזנדערעפוןנורלדערועןנעסןאיזוויביט-_טויט jזיי

נעליכט.אוןפארערטערוערט

קינסטלערדערtזזדעם,פtזרנtזרtזפטיעtזזיינעןשוועריקייטןדי~בער-קונסט~איןעריקייטן iiש

פtזרנtזם, Jאמתאויפן I"מזינפtזרנtזם/אומגליקלעכןפונםצוקונפטדעראין~ריבערגייןלייכטוועט

רסן V~רייברt,סרבנ'יננררינרא'יףנחבחש ,ריב~קןפ"נרטנק $I'רt,םס Vסיס $I'קרינם,נינשיקס t:"ש~ב~ומ~ר'קח~טר,חשקט 1ר~רי

iן~'!ביו'קיבססוינר, ר~ב!'סיסינט, $I'קינוטן 1 1 ~זיינינ,ייר,א,ברזבייס~ Vסיס $I''קאי,~ריינניין"ער:שרייבטרינרבייר.מיסנו ~~וס

 .....ויעב,ו, I$1'וינבינריiכינ~זגינויבנ\ו,,מיטינט $i'Iכרעם"\וטאפשר ~ס""ייער~זר\ורח,י~ס,~רייי.בי'lכביטקינ,איך~זט\ו,',טפ~ר





 \-\~\\טיגגיטשרוב\ 1 ~ארד-סט 1 \ 2\וודושיטרדיטר \\ 9\\יטג\דו-ר 2\ ר(\ר~\ביטר 2\ \גיטרך\\ווטיטרדיטר

ו 1ז!יnו\ ~יא"ן \\א ,\~טי 1 ~ר~בר\ךיטזנריטר 1 ו{\יnוץנ\\ת 9בש\ת ,\ 2\ז!בורב,ר, \\ 9

 \\ 9בראש \ D1'גיטש\'{ז!ארד 2\ררב~ ס~\\ ,ויט\\ 1\או\ך D'יט\'{ך 1ו 1\גיט 1ו\יט 9גר\דיטר \\ 9יnאיnר\

א.רר \' 9יט\ב, 1 ' 1\ \' 9 ת\\\nידב 1 \ 9~ר'ד 1 ~ \~'וךרשיאו\גיטגיטבןד~\\יטר\ביn~ריטרש\ב\ ס\~ ,ארר

 (1~ך 1 ~~ז!צ 1דו \\ 9רו"ד, 21\ר~ 9 \\אד 1ר\סר~ \'.אךיט D'י 1 "~בגיט\, 1ךרב\ב\אוריט \\א j\יט\\~ר\צר

פ~רןדרדש\ביטר\ טי~\\ר~בליטיnיטן, 9ררשיט D'יn~ךדו \\א 2\ר~סטר 9דיטרארן~ךיnיט\ 2\-9א\רסרר\

 ,סטריטר 1ר 2\ררדרשן

-~' 2.2ייטךת D'ב ,\' 9 \' 9אר\ "ג 1ג~ 9א\ר I\וב\ך nדז!ך D' \\טינl '1\יס 1אר \ D1'דיטרשרארד ךו\ר{'\ר~דער

-'{'\ D'1 \~ג, 1בלר\סטריטררשיטך 1ר 2\דררן \\ 9בר' i\1 ~בורס \נץך.3ז\\ D'ג {'\שר D' {'\~\\ררבז3.\ויטר 2\רר

 ' Q ~ 1" \"ך (!Iגיטיטר Q" ~\\סט, 1 \ו\יטר J\2\~ביסטר~ר D1\ו\יnיט D'ג 9א\ריטרש\ברז3.יn~ך\בדיטר \\ 9דר~דבט

יטץנ\{ l\ "{'\בר\\דררך\\ו\יnרר .ל~סטר\ו 9שיטררררד \\ 9ריט D'יטפריטך \"אא.\וד \ 9~ר 1רר Sארריט-\ד 1\\יט

~רטר\ול.ב~ר~\ו\'{יטךריטטרש\ \\.אי \{,\ 1\,(יטךיטיט~ 1ארדו"יטך \ l\ד~דוס 1 \ 9 \ל'ר{'\
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וו
~עזיע 3!איזלערישקייט, $tמ-לעריי $tמאין j~בטפלעקצו-קובםט~פיןאויפג~בעאמתעדי fאיזים

אייבמ~לזירמוזמעזב~וועגוב/ג.די-טעtזטעראיןקל~ביג,דעם-מוזיקאיזוו~רט,ד~ם-

אויפפ~םובגם-פ~רשיידעבעג~נץמיטט~ןצומיר iה~בקובםטמיןיעדןביי~זמ~כן,קל~רמ~לזילעפ~ר

ו~םדערקעניבגם-פר~צעםן,םפעציפישע~רויםפטרמ~לערייבייאויפפ~םובבם-מזימעבטדערמ~נזעבטן·

חויפט-דיוו~םפר~צעםן,-בל.ד.א.מוזיקפt.:לעזיע,בייר~צעםן e.זעלביקעדיצועבלערביטלחלוטיןזייבען

עלירם e ~דעםו.צוו~םיבם, i~ז~נ/דערש,ג~רעפעםבזירשכל,דערביטבעד~נק,דערביטשפילטזייבייר~לע

קונםט.מ~לערישערעכטערדער jiפטכ'~די

גער~נק, S ~שז5צטמעזאוןגערןמעןב~מערקטאיםבייקינםטלער.יידישערדעראיזאייבז~ם

~בערזירקלייבטמעזמזימעבטן·עמ~צי~בעלעאוןווירקונגע fגעזעלש~פטלעבאידע~ל~גיע,פ~נט~זיע,

וויב-דעםאיבג~בצןפ~רזעטמעזזייבע,יערגרייבובבעןספעציפיש-ס~לערישעדיאיןפוב~נדערבישט Jטילחל

איזמ~לעריי~זאינב~בצן,פ~רגעםטמעןטערש~פט.סייסקיבםטלערםרעם-ש~פןפון.מ~מעבtפטיקםטן

דעם~זפזירם,דורכגעטר~כטערשטרענבדערזיןק~מפ~זיציע,פוןב~נצקייטאיבערלעבערזיןאוממ;גגלער

ביל.ד-קובםטדזים-ועלטגרויםעבייע,זיגעבוירןוערטאיםפוןוזיםפלז:זך,רייכן

זייטאייןאופנים.פ~רשיידבםטעאויףצו,איצטאוירגייטמעןאוןצוגיין,מעןפלעגטבילד-קובסטצום

זייןביל,דפובםטיפקייטג~בצעדיזיר~בטפלעקטעםוועלכעראיןזייט,יענע-ש~טןאיןבעבליבןאיזנ~ר

קייןביטדרשה,קייןיטיבאוןכילד ~איזכילדד~םפ~רווזיםד~ם,-אמתזייןאוןרייכקייטזייןתמצית,

~זוויכטיקםטע:דזיםתמידפ~רגעםןצוקוקעריפיקע iאויבבאליזפער~טור.~ךערטר~קט~ט~פישער :tפילזי

-טזיןפוןטיפקייטדיעיון,'רדערביטאון-ק~ספ~זיציעק~מפליצירטעדיעיקררעראיזקינםטלער iפז5ר

בז5-דיצובזיפמישןביטקייבמזילמעןטזירכילדז5אין~ביעקט.פוןדערקלערובגרע~ליםטישעדיניטאון

איזערשטעד~סוויפילאויףעלעמעבטז.היפוכריקעצןאיבג~בצווייזייבעןדזיםאיבה~לט.אוןפזירםפוןגריפו



ל-רקאמתדז5ןופ i ·טשר5ז".:אמהעדtיס ;:-יtק·נסtנ.ערבדערןפיבען :i I :;דעגן iiבג iדערקל:;רז5 _ I 

iטכגרtידטע iצדזיס iאי ,קט i 'ב iאכטיק i אקכטi ז5פילi .כשעדלערL; זשעט,סדערji ערערכס'ם

איז ,קערקצמעבטז5לןסענטפןארקןטנ~ל iער ~טואנסטלערקנםפפז5רטרrנכט i 'jביטז~ל

בט,לטערפשז5מער,טנלדכדtים iאפtירםרערז;ןנםם-ב'לד. iiככםא :'; Pכא Jוא ;:ל iערטפדtים

i נג;ניסמעןלj אלדער,ב 1פi ירtילןאורט-מערנi ומ,זענווi קערדזיזדערטמכלעכוזראמען

ךזגעפיכiפיזיםוערק,קונסטכםפד;רט iדאמתורעםפןכrנגרטננמtילמירק"לן iדד:;םtיןז5קס'זימ;.

אל' 'i'iב iאפאר ד'שערrנ~דערר:;מכרז5בדטרע, i j "וז5 ; ;:שיז5פז5נ-ז5~יער ,שז5נז5לדזיס iאציאי'בס,- ,-

מוןג,ארפןלטקדהtיכןמעןז iמ ,ל:,ורי' \tמן iפתמהעצםדעםאיובנעןדרנצארי-1 י-,.. . iדטמפר

i ~יt ן;:ב;: Pמרזמען ·קוקבזירלד,כפןאןקו ,., . ... iקעננ.: iמע i ז5רפi ,ז5לץi j יסtאi בטבעכט,טבj טיק

-דערהז5צנ;ן,כזנציעםצרזtילזערז5ןר, yבiכטלקבםפערט 1פזילר .:ךזיסי jבקםפ '.בצל..בנער

עםפזיהגרטו riנ , jשז5פורפפרזיצ:;סאיןהה iכ i;ק נ.tסגבע i iקלע iכז5בדער iפזזילג;רtנזדה, i ":עב;:נ;ר

לד.ב~ןמעו ..ברכדר iדכאמת iזזזילער iז5-כג, iזינשטרענג :':קסטגסענרtנקער iק iצדע;:מ:;דרא

טבזזילן :i:גדןפ~רש 1 "ן'וא ,ר::פנשז5פןךזימ i ,יסז5זז5בכטEכזא Vבשד~ס jעמ"-ז5נזפרסרער

 ...ק:;רעלב iד:;נרכטכלבז5נ"מעןןפ ;:-'דיטר~:;עסדערכז5טרז5כטער, iד;:רינ ז5ז:' Jעד- j1פ jג iאד iז

פז5סט , jסזימפר~מ p-=יוא ;Lגיי ,ב~זיגטנד;רל::ראג;רט iiבסt.נלערקד::רזידער : jייג i " 1די Jנעזי iצ

ש-מזי-tלרנז5ברזנסעק iזבי- i iאגעt.נה ,ז5כןזבצלt.נ··געקטיק",נטנ lבעדיiכ:; yל נ.tנזבכם ,_ן iאצךז

-Iדמטבזבקנסטל;.:ר-מזילער ...דער-tיך:;ר ,;:שלער I \'/ר\'!-י'·....~כהטי -...... - y ..... -.כ.:~כ I ,..IJ 11-" I זפונםדפרה:;נכםטע-

ל· t'ISיפשר i-:'ה5זדבגס-פרזיצעסיפ:."ז5סדא ~~זז5זיטערק. jj·בסט ?Iiענןא .:ytעכ ,:': Pכעד' yלש~פטןאגער  rד

עמן iכז5קעלןאפשר'ר iזילט iקער ק;: Cyדמtילי'רד~ז:ונעמעז iפפרtיצעסבסא_iכג;ר i-:י i:; C ..:רא

iדזירט, נ.tשר": iזי-זיכטה jj ד::רקלערעדע-זקטעניג:סi .צינגiנ;:כ j ד:; i צ;גמj דער-דרןנטערעסא

 :tדעןאלי,כזj 5דערקלער~כלל iמע i ;:" ;: ... ~~זירמען ;:שמזילערפוןזינען :I ;:ר jג;ג i "נגקלער

- iעכרז5צאוןכט ijכג:;גל~ערז jא ,מען tiפןפעבז5צקtלז.ב:"דער iא , jפז5רבן iפז5ל iסא jטפש

 j'ljן jל~זגס jiנגס-מtלמ;נבזפן,שז5פ;נטרז5ל:;;:קסטעכט iiדפז5רב~רגןארן jרכגעפל~כt.נדזיפטמזילנען

 ~ iyנגדערקלער Cשןiכטמ jבערגעכאטכ

םפזI -5'ס J:ב jזפמ iכזבקענעה, iדנ iב:;כזןפ J:בלבעז5לגעמדרקו tyינמבזירקעןiכיבסטלערדער

iעקםtיבם i;דררךבזיר iקע:,נר ·ן;: I.נ iב'יג iאעסט j ז5ננ~לןi פi נרבtפi ירןאtפi: פד::קאj ,ךזיסii איןזגס

לד. I':' j' 'זר'נt.נעהבז5הז5לטן

i ,סס::רמ'י iפרת i'נוחסרןואמעלתדtיפשזבצן iדפrנרשר i;iP iמע j צטג ר::שו ;:עד:;רלרi צt: 

טעז5':'םזיל i Pנ"טכ::רד:;ראיזלדבזJ 5פונג iרק iיערןפכוחיער . jפ iאrננד::ר Jזבף ,אנמטלערק
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ערשטד~רףעולםאובדזערזעעבדיקע.~לעפ~ראירבעזייבעןקובםט,דערצופירןווזיםענן, iiדיזיבערגרדים,

זען. jזיבהויב

אינ-און~לנעמייבע j ~איז-פ~רמעןפל~סטישעדיt::ננטפלעקןצו-קובםטדערפוןאךיפנ~בעיד

אויףפעלקערפ~רשיידעבעבייפזירמעןדזיזיקעדיווערןטפערררקע ~פבזירטי~רב~ציזיב~לע·

יע-פוןקובםטדעראיןב~ציזיב~ל;תמידארזז;ם iiקולטור,דיאויםדריקטקובםטויילאופנים.פ~רשיידי~נע

-~לנעמיידינעביום.נ~צי~ב~לערדערייסדרוקאצוםאופןטיקן-איינב~ר~ןאויףקומטובדער iכ~פזילקדעם

קיבםטלער,אמתע~לעפ~רנילטיקאיזבסט iק Jפומעןפזירדין iפ ~יאויפג~כאינטערב~ציזיב~לי~ ו,;:ב

נ~ציזיב~ל.המיד iינעזפ~רקערפערט,ווערןפזירמעןדיוועלכעאיןאופנים,דיר \tינ

פ~רקער-צובג:שטרעכאייןאויפנ~כע, iאיי iיע Iנעןאיז Jגריכדיביאוןעניפטעראורtזלטעדייב

פ~רשיידב-דעםצוליבמ~טערי~ל.פל~סטישןןפפזירםעכטעידעראיןעמזיציעם-לעכבםזייערע iפער

זייבייפ~רקערפערובנ Jפופזירמעןדין Vזייבפעלקערדזיזיקעדיפוןקזיבםטרןקציעדערפוןגעכויtזרטיקן

iוע iגע i i זעלביקע.דיניטייט

~רויםזיירופןהיוםעדבזירזיסומזיבןמעבiפן,פלtזםטיי~'~אמתעעכטע,כ~ש~פןהזיכןעגיפטערדי

העכםטןצוםגעקומעןר-מ~םעםקולפטדערפוןאומפ~בנפוןנעפילדעראיזזייבי~בג.ביטציק \:tעםטע-נןדי

דיצייט.אונדזעיפוןסטי~רסמיברויסעדי iשדןצואויבזיכפזילגערםזייהזיכןפרט Cדעאיןאוןדרוק,אוים

שטיי-אוןב~ציזינtזל-רעליגיעזעזייערעפ~רדרוסאריסדעםנעפונעןפזירמעןפל~םטישעאין jהזיכעגיפטער

נע-איז jסקולפטזירעניפטישעדיפון ;;מ Y_לינגס-טלדיזיסוצופtזל,קייןביטדזיראיזעם~מזיציעם.·-נ·ג-ר

אוןהימלליכט,פון~רומגעריבנלטאיזזיסולפטור,מק ר~'ל ~טינעמובזימדער-פוןא~יפגזיכעדיוען

אינ-דעריילזירט,קלענםטןרעםזייכירפtזרנעמטפזירטרעטדערזיס iונרער,קייןניטאיזוםאוןמדבר,

דזיזיקעדירוים.און~טמזיםפערפט, iל Jפודרוקדעמאויםהtזלטןביטקעןפבירםפזירגעשטעלטער-עלו iי iדי~

מקורערשטעראירםקולפטור,פון'~צםדערזיך~נטפלעקטזייאיןווזיסאויפנtזבן,פל~סטישע-טיףבאמת

לעבן.פוןפזירמעןדיפוןאויפפ~סובגשעפערישערדער~דtזנקוזירןנעגעבוירןזייבעןענדיקובנ,- Iפ~איר Jאו

פל~ם-דעראיןאויםדרוקגלעבצבדןזייןב~קומ::נןעגיפטערדיפוןקולטרעליניעזער-נ~ציזינ~לדערהtזטךtי

~טמזיםפער,-צימערקייןאויסניטה~לטגעטער Jאינלויבןפוןגעצנדינעריי, jiפקולטדערפזירם.טישי~ר

צוםשטרעבטערצייט).אונרזערפוןבiכט iקדערפ~רכ~ר~קטעריםטיש~זויאיז(ווזיםםביבה-דו~ר i:: j "קי

נזיראויףגעלייזטאויפג~בן-סקולפטורעלביקע iדיהזיבן Jנריכדיהימל~צוםלופט,צורויrנ/מענדלי~כזא

לפטורםקדערצצוגייעןנריכןדי . jפרינציפ~נדערענזיר~רויםנערוקטדערבייהזיבןזייאופן,~בדען-~ן

-ר~~כיזסקולפטור-פזירם;~כסטר~חירטערפ~ר~לגעמיינערטער,םו.ףביזןדערפוןשט~בדפוניקט jפ~ביט



ן· ....בנפפזירבצדזאנזימע iי Dזי iiפזיל,צןקטבא'זעס , i~לטזיר iiא~נטןכזיפןצן iצכדער :" 1 

-ר~פערט iiרלפט iםקדפזירטרעט.דערבגעבד iזיבםי~נר ~ושמטכזיקעס ,:!פרטד i~ב Iג j i-ט' Jכעט

כןגרדןפלעכך j "ופבג iנלזיפש!';( i:שפל~םטדןאזילי iקער,כטש-ר~ב~טזיםשער,קלזיסבירטער,

טומךפזירגלןאאיז,זיס iקערפער,מעבטשלעכו iפלטקדערזיפךזנלטשפדזינער,שטערז ; iא

דן iשרןפ~רלזיבערדערפזירשער,:נםטעט ,ר-<רעל .itלקבירט,רזיפמערטער, eעגידיופלטק

זיל,מזיט~ר jפבגפפ~מאממיטלכ~רעאדע, iפרימטד jכנר

גלטזיפנעשפקנב~רטא iזחזיטר""אזינ~ל::רב~צד:נר iר,מ iני<-פיבעמזילערדערןאיך ,א

 , f{פג~באפל~מזפישעקעזעלכאודבעא'ס iאננטלי<-רארןפזיס iפערםיע,וא ן~(;'!~ןפ Jשזיפבםא

זיס iנעו,יבפ~רקערפערןא i>-Iבנפפ~סאןמלעכעגבטא~בטפלעקטחזיטפעלקערדזיןיקעד iפ ר~ד;:

מצית Jרדע!: jשט:;לפזירצ iזער iiש i-<ין iנעבאמתזילט i מ~'זיב~לער.טיף-נזיצ ~ iאערר~'זריט i:ודער

תפזילקם-מעשד iiפלנ:;פ jטמ iאםטג j·ט i ..כט ר~פ~': jזטבזזילזיסבסט,קשער~נ sי~ד:;ר iפ

מ-גקערמעכטזינ:;ל~בטדתמחזיט ם;: iעלכע i iאע,גרעלזינ~לערנזיצדערופתיר Iפזילקם-מם Jאד

-;:בחזיטזיס ii jאפשטתלע (tנעב jאטדלקיאר~פינירטעראבםט iקדערנענעכוחזיט~סןח,כקי~רט

דזיןי-דערטרעטלט~ר iבבזירלעכו· i~נtנלנ~צ-ןג:פוזלס iפדערשלזינטעס i ,iלפtנפזיבערדי<-רבט Iל

ת,מהזיב~לוב~צ iטמ Jבנערכנעדרדדורך Jאןרךיךדאבסטאזקד iע,פערס iאיס i~ראמתקי~ר

ננזפימלעךאען iiגעןאזים~לץ,דז;ס-טקדבד .tם-אוןזפשקפ~בט~מטט,קפ~רכק,דעקזזiטך

פ~ב-קער,רכ \tפ ,שערזיטעקרא jאקטסג:;דר iאאויוזיוחזיט-ע,פ\~רסופל~בד jקבזדעםפ~ר

u אשער~סטr::: i בסט,קקערכד-ט

ךאךזבטנעפזג.יב iפפ~םאזיבזיל:;ב~צדזיפך iש!';(גלטבמטפזילקס-קדעראיןבזירזפבוא

זיפוזךאנלעושפפזירמעןמזיל~ר"~ב:ערעזזיס iימטערס,משערזיפעאסעגרפוד'~רק iiאוד

-::עבסרק:;רסטל-ח iתא ,ר~' iר~מענעפטעמפע ,ר;:שרמשטדערזיטמזימפער,זיב~לעב~צד
iלייסענרצ :::rאטצסטמןאט oב iא ,:בפל~בדר jז'י jפנדק ~זאער i נטj , -מז;לזפסטמזבטא

'~~ i ,רז5רץi ,אנעל;יטj :!אוזקטדרדעi בלעכבסלדסlאיטקסi פטקפ~ךבןj פלאמ~ב-אמתך

ער Cגרדער iiר-עק,פ iפעיצקזימפזיזדער iארעטפזירט ~אזרוקזימפזיבגעקעבטבייטהזיטבערקדער,

 Jאוטשק~םק:;טקייט,'ט-טרענדזיפךזנלטשפעםצקזימפזיזבעז iא ;עזקמ ~לע iערשפז5ב

גב-כערצאקערב iiטבט,יצ jזי jפעשפזיבפ~רסט'שכזיר~קטעראז j-<בןיזיס iט,'ט-קפזיבט~סט

-'יירא·טפל'·~ט'ייזו ··'"ל~"·ב !ערד Jאדןבלזיה iפבסםקדזאזיבזילף-נזיצזפ iדקא ' ,""J_ U 1 ," 1..1,, ;וו 1 I 

-צדי<-רבולצטשקמזיל:;רדוזכמקרנסאבדערסבזיז ,-jtlטידד iפטלזיסזיפישקפד iאטבקטר

 jפ~רבד jפזפק iiבט:;נםיאיערעראומנעהדער jאופטםרקובדלעבד iiש iפופרזיבלעםדננ,כעב
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-יר ~מפוטוריםטדער .םיט ~מפך~ניצויזפוןוערק iדיאיןגעווt.:ירן~רויםגי~רוקטצופעליקניטאיז

נע-איזריכטונגפוטןריםטישעג~נצעדי םי:.ii tצךפ~ל,קייןביטכללם'איזאוןאיט~ליענער,~ןאיןעטרנ

וערט- iפtזרגלידt.:ים jקעגרעtזקציעלt.:יגישעדיאיזאיטtזליעאיןפוטוריזםדעראיט~ליע· Jאיt.:ירן iiגע Jיר iב

שטזנרקכtזזובדערםגעןועןאיזאסוקונסט,דעראיןגרt.:יכ-נtזכמזנכערישעאוןקל~םישע ,~';:'נ-:ורטש

איטזיליע. jאי

אוודערמיטקtזל~םtזלזיינעןקינסטלער ji ~פעלקעךכ~זונדערעפוןשtזפונגעןאויםגערעכנטעדי

פזירמעןדיעצם,נ~ציt.:ינזילערדערוזזיםדערפ~ר, IIקונםט"הויכעראמתערדערפוןםטער iמ ~ן~ידינ~ן

אוןגעזעלשtזפטלעכערדערןפיטיניסי~ךלי~ך, iאניטt.:יפנעשפיגלטזייאיןזיךהt.:יבןלעבןפוןעמ~ציעסאון

פל~םטי-דימעןכ~ק iהז;בןאt.:ירןגעבערגעדיכטי~טאטיף-אינ~רלעךנעןזיזינt.:ירזייט,איד:;t.:ילt.:יגיטיער

 . jטיזיפ j-טיי:.\פלזנם"נם,פמtזטערי~לדעםרךדנגפ~רקערפערטיי~

פלtזם-איבדיווידועלןמיטפ~רנעמעןצוזינגעהויכןזיךתנאיםעציפישע sםדיtזד~נקמעןהt.:יט Jיידייב

הtזבןקינםטלעריידישע iפונםט-ש~פן iק Cאיבלקער. Yפזננדערעכייוישפעטער,םך ~שזנפן iטייט-

אויסבtזמען.קליינעאייניקעחוץ ~נסט, iקדער iפמיביםאוןריכטובגעןזנלעזיפנעשפיגלטזיך iענךעבטנפ

כ~וויזןפt.:ירם)א~יגבזנרטיקעזנןיסט,יקובייד~טיי~די(ביטיידן-קינםטלערריזיךהt.:יכןרוםל~נדאין

רוםי-רעראיןועןצייט,ריאיזרt.:יםירירה.זנאיכערנעלעכטהtזטנסטקדיעןצייט,י~בער iאינרt.:יר

אינהtזלט,דעםנt.:ירגעזוכטהtזכן םי:.tויזשניקעס","פערעדפענענערי~זדיגעהערשטהt.:יכןמtזלעריישער

ע j"גר~ציעדיאויףגעקוקטפ~ר~כטובגמיטהt.:יכןאוןפtזרםדיביטןאםיוזשעט,רעם Jאוץיט:;נבדעבדי

זיינעןאוןלעכןפוןםטר~טt.:ירםאיל j~רגעי j iייבע jפ~קטישם. j~ק~רעםיעסטעטישן .tבפ "ם y ט~כ:..:,ז'

געזעל-רוםישערדעראיןגעהערשטרעמ~לטהזיטזיסוגייסט,פt.:ילקיסטישןפונםt.:ירן iiגעפ~רנ~פט

דt.:יםt.:יפצושפיגלעןכרימיטלעןוויערניט iע iני~אויגןייערע jאיןזייביעןפ~רכןבטאןליירער .טפ~-ט'

t.:יפגע-נזנטור~ליזם)אוןרע~ליזםי~ער j(מיטז;בי:-רהז;כןזייאופן.לעכםטן iפ~רטיטי~ברעמאויףלעכן

פ~ר-טימלעכעיאייגבזיינעאיכערגעריכטעטניטלעבן,פוןזייט~בי~קרt.:יטישע-רלעך yיסאדי jיבל'זtפינלט

מען·.

חילוק,ועםמיטנt.:יררוםל~נ,ראיןקינסטלער~ידריtגעריאויךדורכגעמזנכטהt.:יכןםט~דיעזעלכיקעדי

ij פי~רעררומישעררבייזיס"i ויזשניקעםII זנדיאיזtעיבזנצי-lריפוןווירקונגדערפוןגעקומעןטעברענ'ן~ליםטייז

tזלי1פי- sקtזםמtזויגעהערשטדעמtזלטהt.:יטאינtנעליגענץיירישעררערישןוצבעתגרופעס,פז;לקיסטישי:-

קולטור.הערשבריקערפרעמוער,רעראין iזיאיינלעכןצו~םימילtזציע,·צו Jגערופהt.:יטוtזס Iר~כטונג,שע

ארובטערגע-הtזכןפt.:ילקירייזt-ןןפיחידיסאויפגעקלי~רטעריען iוהשכלה,דערפוןצייטדיגעוןעןאיזוt.:ים



ןפאוצרותאומדערשעפלעכעפזירב~רגןנעןזעםו ,),לנד,א,מצבתב-כלים,שטאון-לש~נע\שויד'פ~ך

עםוןאתמונח",כלפםללךתעשח"לאפוןלזיןדעםאוירזייישןצואוןון,ל~םך ~ןפ~זיךדעמ tjירפ

זייערמיטיזשניקעם,רעד Yפשעדירםןפירקןנג iדיזיבעריידן.-קיביםטלער Yערשטדיזן iiב~זיךחזיבן

איןגפניןגזtילןר yקינrכטלשעדידי~זדערצו,עזגעגורםחtיטבםט, iקרערצצוג~נגב~ציזינ~ליםטישן

 ...נםטקזייערפ~רון iמזיטינ~ציtיב~לעזוכןנ~רגענץ,ל Yאיבטיידישערזיםימיל~טזירישערדערןופ;;נןדדי

י,קםלtיק ~טב ~רען Yגאיזכזיןדעםפוןלערקיבםטטיפישער'און~בגעזעעבםטערדער

j יטםאאיןוזיםtכדיאידייע,~בפירבדיקעררוםישערדערמיטפ~ראייביקטזיךםביבהפםיכישעיידישעדיח

יט,צזייןפ~רכ~ר~קטעריםטישזיזויזאעלכערןבםטלער-דעבקער,ק ~פווגעשט~לטדי~רויפצוברעבגען

מיטtיפגעגעבן~לעכמעטזירחtיבןרוםל~בדאיןיידן-קיבםטלערדערעי~נל~נד.זייןפ~ראוןפזילקזייךפ~ר

 ;יקם i ~כיליפאוןערגבבירשהלמשל,י jויגער,שטישןיירדעםנ~טור~ליםטישמ~לן

-אויםיםבץו ~ר ~חם,יחבעפזיריץ ~מב,טלי ~גיער,פ~רגיגעה~טח~טהירי:גב'::;נרג

~בשטזיט ,"זאזי iו ז~"רב~טדיגעמזילטהזיבןזייע.ג~ליצאיןן ~מפקוייךאאוןטום;יידבל;:בדיןזtן

-שפערייךאגעה~לטןזירהזיבןפבצפרקןדזיזיםבפילט,ןאזיזעטקינםטלערדעריו~זוי,מזילן iצזי

 ..דערע,י~נאוןק ~ערבטפזים ,יקםןזיינקמ ,שוויטזיקר ~מטערדיקע

איןפ~רטיפט~זוזיך iה~בעלכעקי"ם",זשני iו"פערעדםישע iרדיזיםכ~ר~קטעריםטיש,איז~ם

דערגרייכוננעןאמתעדיב~מערקטטנ iהזי- iאפז5רבייגעגאבגעןזייבעןגייפט,נ~צי~ב~לןדעמ jדיר iיtגט

ב~מערקטטב iאינג~נצח~בןנםטלערקסישע iרעינענזיפגעשט~דיפזירם,טפןגעביפןאקפזיליערזפון

-מ~טע ~יוובען,דגעקענטהזיט~םוו ,דפ~lז'-לקםפזיעכטעיקע iדזיד~םאיק~בע,רוםישעדיאיגנזיר'רטוא

קינםטלער.שעידדימיטךאפ~רגעקומעןאיןנע Yגאיידזים . Dרענעם~נ iקיבסטלערישא_זתןאןפtנררי~ל

אויףגעמעלןדי(ש~פו-פ~לקםדישןידעםפ~רביי jגעגענ~ניזנעוזבסט,ק~לערינ~צי~בבזירךזקיזינבד

 ~tיפנעשפיגלטזיךהזיטעסופזירמען,שעמזילערפוןפערלען~רפןוצעזייבעןעסווו ,ן-פזירואטסר

אוןרטשטודביטהזיבןזשביקעם"ן i"פערעדשעריד'ר,לiכק-עםטעטישעלזינ~~ציבקעאייגנ~רטער 'זי

יטיבדעריבערה~בןערקולע I;5זיבבזיצ-רשט.ככלערעזאוןםטיל,ידישואמתןמיטןבטערעסירט ~.ניטךז

:Lק i\j' i וi שטפוןערטI;5 בסט,קיערבזיב~ציזיאמתערבקטפןנדפ

ריכטובגעןענפ~רזירט~ןגעמ~כטןאסצענעדערפוןזירזיפייזביםלעכאיזר~ליזם~טיבדער

-געזיך,פ~רשטייטהזיט,ו~םרע~ליזם,סטישעראיספרעסיזיבדער iמעיפגעקאאיז 'עםבםט.קדער iא

פ~רגייער,םטישערזילב~טערעזיי j'ונקטפב~רקיבםטלער.דישער iשציךאהעבגעריזיבנעז iפובע

ש~פןיערזאיןנ~ציזינ~לעד~םגעןייסצןברענ i~רב~וויזןניטאימפרעםי~ביסטןיידישעדייךא iה~ב

 ...פtירםןפיפפ~םובג iאךיפרעמדאיןאיספרעםיזיביזםדעם~םין,~לדערפ~ר jייtג
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אימ-דערצוצוג~בגדעםאין~ריינגעבר~כטאייגבסווייניקןייערהז.זבן jאימפרעםי~ניםטיידןדי

דעראיןגר~דאויםגעדריקט"נ~צי~ב~לעןןד~ם- Iןיה~טןייפוןאייניקעבייטעכניק.פרעםי~ניםטישער

איבג~בצןןייבייווערטtזרגזלניש-אייגב~רטיקעדז.זםזלז~ןוי,יידן,םיפונצופ~םונגם-פעיקייטב~זונדערער

בםט, iקזייעראיןנ~צי~נ~לעד~סמ~םפולערזלאיןגעןיארויםצוברעבויןן iבtזניטדערפ~רח~בןזייוישט. iפ~

i לעק~נטפגעקענטמעןה~טאימפרעםי~ניןםאינסניטויילi זםונג,פוןשטריכןאיינבטימלער-יידישעדיtאויפפ. 

פרעמדע~פשפיגלט~םוופ~רם,פרעמדעאויםגעליענעקייןאויםדריקןםפעציפישניטקעןמעןיילווןוא

~רויםגע-ביטזייה~בןפ~רמעןפרעמדעדיןופפ~םובגאויפזייעראיןאייגב~רטיקייטבזלזונדערקייןעמ~ציעס.

-ביס ~ז, ~רבי,קםד ~,ברן ~וויטעלפר~נקרייר,איןז.זר ~םיפיידןדיויזן.ו

דייטש-איןן ~מבערילםק ~מאוןוריארעםעלרוםל~נד,איןטםק ~בד,פעל

רס $tפדיה~טקיבםטלעריםגערעכנטעוארובדזיםביי-הזילזלבדאיןעלם ~יזראףיוםל~נד,

איז-אפשרןייבעןפרטדעםאיןיםנ~םואויםערוגע ~ .יפפ~סובגוא~ציזיב~לע Iבזייער~פגעשפיגלטניטוכללכלל

אריינגע-דעריבערזייה~בןש~פן,יעריזאיןטערםמייםגרויםעיבעןיזזייפיס~רזי;אוןיט~ןךןעל~עלם,ר

אייגנ~רטיקייט.טעכנישעיםעוגעןtוטר~גן

אויסזירדריקטנסטוקדעראיןנ~צי~נ~לעדtזם~בסטר~קט.תמידאיזפזירם,רייבעדיקונםט,יד

אויפפ~סונג-מ~-םפעציפישןדורכןזיר~נטפלעקןנעפילןמ~לערישע~נםטר~קטעדייtוםודעם,ןיא

דישטריכן,~צי~ב~לעינדיtזפזיראיןשפיגלטפערט,פ~רקעראופןtזז~אויףווערטוזיסוקובסט,דיטערי~ל.

פזירם.ב~ציזיב~לע

מערב-איירזי-ןופעלעמענטןדיאיבערגעקזיכטשויןהזיטו~סוקובסט,לעבעדיקעיידישעער jנרוא

קינסטלעריידישעדיצופ~ל.ייןקביטאיןדזיםאון .""לינקעדיפוןל~גערטיאינזירגעפינטש~פן,פעאישן

ןופפרינציפןדיקטויםנערו~רהזיבןזיםונזיוו~ט~רםןמזידערנעדימיטקרובהש~פטזייערדערפילטהזיבן

-וצליטער~רישןיעדןפוןפרייאיז~סו i ,iש~פ jטר~קט~בסרייבעםםיאיננזיריילומ~לעריי,~בםטר~קטעך

עימ~דערנדיפ~רם.יפוןגעפילנ~צי~נ~לןנעסעאייגפונם~בטפלעקובנדידערנרייכןצומעגלעראיזמיש,

אייגענערזייערישןוצמ~לערישקייט.רייבערפון iמיטלעדימיטב~רכוונותזייערעאויסדריקןקינםטלער

ליביעס,דיאויםערפ~רמיטלערןשוםקייןניטזיידערל~זןצוקוקערפונסאויפפ~סונגדער iאוסוננ k3אויפפ

פר~-דעראויףבזירתמידעבטפערטו~סו~בםטר~קציע,דער iפוש~פטןיאייגבדי~ד~בקפ~רבן.ן iאפtזרמען

זיי-~בטדעקטקינםטלעריידישעמtזדערנעדיפוןפילה~בןאדיפגעפ~סט,הזיטקינםטלערדער J~זוין"ווינע,

אונטערשטרייכןאוןארויםצוגעפינעןבדעהגעהtזטביטג~רה~בןזייווען~פילושטריכן,tזצי~נ~לעינערי~

ןייןאין~ציזינ~ליאיבטערנזייןצובכיווןשטרענןניטזtזלקינםטלערדערוויפלספעציפי·זl--נאציזיב~לע.זייער



בז;צי~ב~ל,ןזלעצטעדועלןז;בסטרז;קט,בעפילןשעמזילערנעזיבז;הז;בדלט:נרנזיראויבזא , jשז;פ

~ננעקליבעבעדיפון~רויסתמיד~קסט iנםטלערקפונםק~נסטרוקציענייסטיקעפישעפפעצדיייל

 ....פביבה jיזפוןעםעמ~צ

-מ~זירנ~נישערדערגעלעבטתמידהזיטידןבייבעפטן,~זםציזט iב~קובפט-פזילקפשעיידדי

זיבגעהויבןאובדזיבךזה~טפזירמעןעכט-מזילערישעדיפוןפ~רקערפערוננדיזיבערש.חשערלעי

-מענלעכקייןגעה~טביטהזיטזיפ iעבערגיע,מ~לערישעבענענעקךיזיבדי,אוןזיר 60לג:צטעדפ~רערשט

דערפוןפזירם-~רטדעראיןיזבלנלטזיפנעשפזיךה~טפזירמען,פל~סטישעאיןקןדרםצאוךזיטק

שעפל~סטדיזיךאיןרקערפערט t5פהזיטזיםווזירט,קיבםטלערישעד~ם(ליטער~טור).קולטורידישער

-בילדלעכפטישע t5פלדיךזנעמטז;בען iןפפל~םטיק·פוןעלעמענטן~לעאלייןב~קומעןהזיטאויפפ~םובג,

ערמוזמ~טערי~ל,לן t5ציזינ t5בןז jנלעזיפשפווילקינסטלעריידי~עראען iר.קולטשעריידדער iפטקי

פזילק.זייןפוןערטן-רלטקדזיךןאיבז~פןא::ערדער

דער-וזיס ,מזילעריישערירז;פעאמערב-אדערןפדערגרייכוננעןעקםטרעמםטעדיןפעג iיפןא

מענטן,עקםפערטעכנישע-רייןמיטזיפטמזילןשגרענעצטזיסהשתפכות,~בםזילוטערדערצרביז Jשויגייט

ננס-יפפ~םאערי t5באוןשערט t5נ t5פבולטער,יןזשקייט,פרןזיאדאנקקינסטלער,ידישערדעראיז

-מtזזינ~לןצ t5נדעםרךדלגעפשןמזילער iקפלד t5צ-בעדיק yלזייןפוןנגפ~רקערפערדער Jאיפעיקייט,

מזילעריי.מזידערנערדערןפיםפיראדעםמ~כןצוב~רופן-טערי~ל

וו~םמלאכה,פל~םטישערדערפוןפזירמעןלע t5ןשצטיסנענאהזיטזיםרזיפע,א-מערבדעמד

פר:ישעדירופטעם,עמזיצ-לעבנםדיפוןעקםט~ז jג~נצדעםמלאכהדערןפנזיסעןאיןגעוועןמקריבהזיט

פזירם.ןפכורטפ~רש~טישז t5נעןזועלכעקינםטלער,שעדדימזילע;ן

 !אויףלעבטז ,~כטדערזידזי,איזפזירםיידישעדי



צייכענ~נגעדא~דנילדעד
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portrait lyrique 





Coll. Mm. R. Falk, Paris. X rabbill ןtete de Vlel 
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